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  سفر صموئيل األول
  

  المقدمة
، اّلذین اختارهم اهللا »القضاة«وهو آخر . النبـّي صموئيل ُنسب إلى آتاَبـْي صموئيل األول وصموئيل الثاني

ون بقضاة فبنو إسرائيل ما عادوا یكتف). ٧-١ف(ليخلصوا شعبه في أوان الضيق، في زمن االنتقال إلى الملكية 
. یعملون في ظروف خاّصة ثّم یعودون إلى حياتهم العادیة، بل رغبوا في إقامة نظام لسلطة ثابتة، فطلبوا ملكًا

، )١٠-٨ف(تحّفظ صموئيل وترّدد في قلبه هذه الرغبة لكنه نفذها بناء ألمر اهللا، فأعطاهم ملكًا في شخص شاول 
  . واختار له الشاب داود اّلذي خلفه فيما بعد) ١٥-١١ف(لكن شاول خان الّرّب فما عاد الّرّب یسانده 

الفصول . انضم داود إلى خدمة الملك وتعّرف إلى حياة القصر، لكنه هرب من شاول اّلذي آان یرید أن یقتله
وینتهي الكتاب بموت شاول وأبنائه في معرآة ضد .  تصّور هبوط نجم شاول وظهور عظمة داود٣٠-١٦

  ). ٣١ف(الفلسطيـين 
والسلطة الشرعية ال یستطيع أن یمارسها إال من قبل الخضوع . رنا هذا الكتاب بأن اهللا وحده ملك في شعبهیذّآ

  . الكامل هللا وحده
  
  

  ١الفصل 
  ألقانة وأهل بـيته

سُمُه ألقاَنُة   ِمْن جَبِل أفرایَم ا آاَن َرُجٌل ِمَن الرَّامِة١
َأِلـيُهَو بِن توحَو بِن ُصوٍف بُن َیروحاَم بِن 

وآاَنت َله َزوجتاِن، إحداُهما َحنَُّة ٢. األفرایميِّ
فُرِزَقت ِفِننَُّة َبنيَن، وأمَّا َحنَُّة فما آاَن . واألخرى ِفِننَُّة

  . لها َبنوَن
وآاَن ألقاَنُة َیصعُد ِمْن مدینِتِه ُآلَّ سَنٍة ِلـيسُجَد ٣

، َحيُث آاَن  الذَّبائَح في شيلوَهِللّربِّ القدیِر وُیقدَِّم َله 
وآاَن ٤. بنا عالي، آاهَنيِن ِللّربِّ ِحفني وِفنحاُس، ا

إذا قدََّم ألقاَنُة الذَّبـيحَة ِللّربِّ أعطى ِفِننََّة َزوَجَتُه 
وأمَّا َحنَُّة ٥وَبنيها وَبناِتها ِحَصصًا ِمَن الذَّبـيحِة 

ِحبُّها، ألنَّ الّربَّ  مَع أنَُّه آاَن ُی فُيعطيها ِحصًَّة واحدًة
وآاَنت ِفِننَُّة َضرَُّتها ُتغِضُبها وُتهيُنها ٦. جَعَلها عاِقرًا
وهكذا آاَن َیحُدُث ُآلَّ سَنٍة ِعنَد ٧. ِبسَبِب ذِلَك

ُصعوِدِهم إلى َبيِت الّربِّ، فكاَنت ِفِننَُّة ُتغِضُبها فتبكي 
َحنَُّة، یا «: فقاَل لها ألقاَنُة َزوُجها٨. َحنَُّة وال تأُآُل

لماذا تبكيَن وال تأُآليَن؟ ولماذا یكتِئُب قلُبِك؟ أما أنا 
  »َخيٌر لِك ِمْن عَشَرِة َبنيَن؟

  حنة وعالي الكاهن
َبعَد أْن أآلوا وشِربوا في شيلوَه، قاَمت َحنَُّة، ٩

وآاَن عالي الكاهُن جاِلسًا . ووَقَفت أماَم الّربِّ ُتصلِّي
فصلَّت إلى ١٠.  ُآرسيٍّ ِعنَد مدَخِل هيَكِل الّربِّعلى

أیُّها «: ونَذَرت َنْذرًا وقاَلت١١الّربِّ ِبَمرارٍة وَبَكت 
الّربُّ القدیُر، إذا نَظْرَت إلى َشقاِء أَمِتَك وَذآْرَتني 
وما َنسيَتني، بل رَزقَتني مولودًا َذَآرًا، فأنا ُأَآرُِّسُه 

  . »  َیُقصَّ َشعَر رأِسِهلَك ُآلَّ حياِتِه، دوَن أْن
وأطاَلت َحنَُّة صالَتها ِللّربِّ، وآاَن عالي الكاهُن ١٢

آاَنت ُتصلِّي في قلِبها، وَشفتاها ١٣. ُیراِقُب َفَمها
. تـَتحرَّآاِن وال ُتخِرجاِن صوتًا، فظنََّها عالي َسْكرى

إلى متى أنِت َسْكرى؟ أفيقي ِمْن «: فقاَل لها١٤

مرأٌة حزینُة  أنا ا. ال یا سيِّدي«: فأجاَبت١٥. »خمِرِك
النَّْفِس لم أشرْب خمرًا وال ُمسِكرًا، بل أآِشُف نْفسي 

فال َتحِسْب أَمَتَك ِمْن َبناِت السُّوِء، ١٦. أماَم الّربِّ
. »فأنا أَطلُت الصَّالَة ِمْن ِشدَِّة الُحزِن والَغمِّ

إذَهبـي ِبسالٍم، وإلُه ِإسرائيَل «: فأجاَبها عالي١٧
أرجو یا سيِّدي «: فقاَلت١٨. »طيِك ما طَلْبِت ِمنُهُیع

وَمَضت في طریِقها، وأآَلت، . »أْن أحظى ِبــَعطِفَك
  . وزاَل الُحزُن َعْن وجِهها

  مولد صموئيل وتكریسه
وبكََّر ألقاَنُة وأهُل َبيِتِه في الصَّباِح وسَجدوا ١٩

وناَم ألقاَنُة . إلى منِزِلِهم في الرَّامِةِللّربِّ، ُثمَّ رَجعوا 
فَحِبَلت ٢٠سَتجاَب الّربُّ صالَتها،  مَع َحنََّة َزوَجِته وا

بنًا وَدعْتُه َصموئيَل ألنَّها  في ِتلَك السَّنِة وَوَلَدِت ا
  . »ِمَن الّربِّ َطَلبُتُه«: قاَلت
 وَبعَد ذِلَك، َصِعَد ألقاَنُة مَع جميِع أهِل َبيِتِه إلى٢١

. شيلوَه ِلـُيقدَِّم ِللّربِّ الذَّبـيحَة السَّنویََّة ویوفَي َنْذَرُه
متى فَطْمُت «: أمَّا َحنَُّة فلم َتصَعْد وقاَلت ِلَزوِجها٢٢

الصَّبـيَّ آُخُذُه إلى شيلوَه ِلـَيحَضَر أماَم الّربِّ وُیقيَم 
إفعلي ما «: فقاَل لها ألقاَنُة٢٣. »ُهناَك ُآلَّ حياِتِه

نَتِظري حّتى َتفِطميِه، ونرجو أْن  في َعينيِك واَیحُسُن 
بَنها  َفلزَمت َحنَُّة البـيَت ُترِضُع ا. »ُیَحقَِّق الّربُّ وعَدُه

فلمَّا َفَطمْتُه َصِعدت ِبِه إلى الّربِّ ٢٤. حّتى فَطَمْتُه
 ِمن  بُن َثالِث ِسنيَن وُقفٌَّة  ا في شيلوَه ومَعها ِعْجٌل
فَذَبحوا ٢٥.  الصَّبـيُّ ِطفًالدقيٍق وِزقُّ خمٍر، وآاَن

وقالت ٢٦. الِعْجَل وقدَّموا الصَّبـيَّ إلى عالي الكاهِن
أَتذُآُر یا سيِّدي، أنا المرأُة اّلتي وَقَفت «: َله َحنَُّة

َطلْبُت ِمنُه هذا ٢٧. أماَمَك ُهنا ُتصلِّي إلى الّربِّ
 ُآلَّ فَكرَّْسُتُه ِللّرب٢٨ِّ. الصَّبـيَّ، فأعطاني ما َطَلْبُت

  .  ُهناَك ِللّربِّ وسَجدوا. »فهَو ُمَكرٌَّس لُه. حياِتِه
  ٢الفصل 

  صالة حنة



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحة ٢٤  من أصل٤صفحة رقم  

  : وصلَّت َحنَُّة وقاَلت١
  ِبَك، یا ربُّ َتَهلََّل قلبـي

  رَتَفَع رأسي عاليًا وا
  َفمي َیضحُك في وجِه أعدائي

  ألنِّي فِرحُت ِبـَخالِصَك
  ال أحَد ِمثُل الّربِّ،٢

  . ال ُقدُّوَس وال خالَق ِسواُه
  ال ُتكِثروا ِمَن التَّبجُِّح واإلفتخاِر٣

  وال َیخُرْج ِمْن أفواِهُكم تكبٌُّر
  . ألنَّ الّربَّ إلٌه عليٌم
  .  َیدیُن أعماَل البَشِر

  تكسََّرت أقواُس الَجبابرِة٤
  . وَتزنََّر الضَُّعفاُء بالقوَِّة

  ،الشَّبعاُن أجََّر نْفَسُه ِلـيأُآَل٥
  . سَتغنى وأمَّا الَجوعاُن فا

  العاِقُر وَلَدْت َسبعًة،
  . وآثيرُة الَبنيَن َذبَلت

  . الّربُّ ُیميُت وُیحيـي٦
  . وإلى عاَلِم األمواِت ُیسِقُط وُیعلي

  . الّربُّ ُیفِقُر وُیغني٧
  . َیُحطُّ َمْن یشاُء ویرَفُع َمْن یشاُء

  ُیقيُم الِمسكيَن َعِن التُّراِب٨
  َعِن الَمزَبلِة،والباِئَس 

  ُیجِلُسُهما مَع الُعَظماِء
  وَیمَنُحُهما عرَش الَمجِد،

  ألنَّ ِللّربِّ أعِمدَة األرِض،
  وعَليها أرسى المسكونَة،

  یحَفُظ َخطواِت أتقياِئِه،٩
  َیزوُل األشراُر في الظَّالِم

  ُخصوُم الّربِّ َینكسروَن١٠
  . حيَن ُیرِعُد عَليِهم ِمَن السَّماِء

  . دیُن أقاصَي األرِضالّربُّ َی
  َیختاُر َمِلَكُه وَیمسُحُه
  .  وَیمَنحُه النَّصَر والِعزَّ

ثمَّ ذهَب ألقاَنُة إلى َمنِزِله في الرَّامِة، وأمَّا ١١
  . الصَّبـيُّ فَظلَّ َیخُدُم الّربَّ ِعنَد عالي الكاهِن

  بنو عالي الكاهن
وال ١٣َن ال یعرفوَن الّربَّ وآاَن َبنو عالي حقيری١٢

فُكلَّما ذبَح َرُجٌل ذبـيحًة .  َحقَّ الكَهنِة على الشَّعِب
أرسلوا خاِدَم الكاهِن ِعنَد َطْبِخ اللَّحِم، وِبيِدِه شوآٌة 

فيضِرُبها في الِمرَجِل أِو الطََّبِق ١٤لها َثالُث ُشَعٍب، 
هكذا . هِنأِو الِمقَلى أِو الِقدِر ویأُخُذ ما خرَج ِبها ِللكا

آاَن َبنو عالي ُیعاِملوَن جميَع َبني ِإسرائيَل القاِدميَن 
بل آاَن خاِدُم الكاهِن ١٥. إلى شيلوَه ِلـَيذَبحوا ِللّربِّ

َیجيُء َقبَل َحْرِق الشَّْحِم إلى صاِحِب الذَّبـيحِة ویقوُل 
هاِت لحمًا ِللشَّوِي، فالكاهُن ال یأُخُذ ِمنَك لحمًا «: َله

َمهًال حّتى «: فإذا أجاَبُه الرَُّجُل١٦. »  نيِّئًاَمطبوخًا بل
أجاَبُه . »یحتِرَق الشَّْحُم أوًَّال فتأُخَذ ما تشَتهي نْفُسَك

آالَّ، بِل اآلَن ُتعطيني وإالَّ أخْذُت ِمنَك «: الخادُم

وآاَنت خطيئُة َبني عالي عظيمًة ِجدًّا ١٧. »ِبالقوَِّة
  . بـيحَتُهحَتَقروا ذ أماَم الّربِّ ألنَُّهم ا

  صموئيل في شيلوه
وآاَن َصموئيُل َیخُدُم الّربَّ وهَو َصبـيٌّ، وآاَن ١٨

وآاَنت َحنَُّة أمُُّه َتنُسُج َله ١٩.  ِمْن َآتَّاٍن َیلَبُس أفودًا
ُجبًَّة صغيرًة وَتأتيِه ِبها ُآلَّ سَنٍة حيَن تصَعُد مَع 

فُيباِرُك عالي ٢٠. بـيحَة السَّنویََّةَزوِجها ِلـيَقدَِّم الذَّ
َیرُزُقَك اُهللا َنسًال «: الكاهُن ألقاَنَة وَزوجَتُه ویقوُل َله

ثمَّ . »ِمْن هِذِه المرأِة بَدَل االبِن اّلذي َآرَّْسَتُه ِللّربِّ
  . َیرِجعاِن إلى َمنِزِلِهما

وباَرَك الّربُّ َحنََّة، فَحمَلت وَوَلدت َثالثَة َبنيَن ٢١
وشبَّ َصموئيُل الصَّبـيُّ أماَم الّربِّ، . بَنَتيِن وا
وَعِلَم عالي ِبُكلِّ ما یفَعُل . وأمَّا عالي فشاَخ ِجدًّا٢٢

َبنوُه ِبـجميِع َبني ِإسرائيَل، وبأنَُّهم یناموَن مع النِّساء 
اللَّواتي ُآنَّ یخُدمَن ِعنَد باِب َخيَمِة االجِتماِع، 

 هِذِه األعماَل؟ وما هذا ِلماذا تعملوَن«: فقاَل لُهم٢٣
الخَبُر القبـيُح اّلذي أسَمُع َعنُكم ِمْن جميِع هذا 

،  ال یا أبنائي، فهِذِه السُّمَعُة غيُر حَسنٍة٢٤الشَّعِب؟ 
إذا ٢٥. وأنُتم تدفعوَن شعَب الّربِّ إلى المعِصيِة

َخِطـَئ إنساٌن إلى آَخَر فاُهللا َیحُكُم، وأمَّا إذا َخطَئ 
فما َسِمعوا » بِّ فَمْن یكوُن َحَكمًا؟إنساٌن إلى الّر

  . ِلكالِم أبـيِهم، ألنَّ الّربَّ شاَء أن ُیميَتُهم
وأمَّا َصموئيُل الصَّبـيُّ فكاَن َینمو وَیحظى ٢٦

  . ِبــَعطِف الّربِّ والنَّاِس

  آالم الّرّب على بني عالي
هذا ما یقوُل «: َل َلهوجاَء نبـيٌّ إلى عالي وقا٢٧

أما َتَجلَّيُت ِلَسَلِفَك هروَن، وهَو ِبمْصَر في : الّربُّ
ختْرُت َبيَت هروَن ِمْن جميِع  وا٢٨أرِض ِفرَعوَن، 

أسباِط َبني ِإسرائيَل آَهنًة لي ِلـَيصَعدوا إلى مذَبحي 
وُیحِرقوا الَبخوَر ویلَبسوا أفودًا أمامي؟ أما أعَطيُتُهم 

ميِع الذَّباِئـِح اّلتي ُیَقدُِّمها لي َبنو ِحصًَّة ِمْن ج
فلماذا نَظْرُتم ِبَنَهٍم إلى ذبائحي ٢٩؟  ِإسرائيَل

وتقدماتي اّلتي أَمْرُت ِبها في َبيتي الُمقدَِّس؟ لماذا 
فضَّلَت َبنيَك عليَّ حّتى یَتسمَّنوا بأفَضِل ما ُیَقدُِّمُه لي 

 الّربُّ إلُه ُقلُت ِمْن َقبُل، أنا٣٠َبنو إسرائيَل شعبـي؟ 
ِإسرائيَل، إنَّ نسَلَك ونسَل أبـيَك َیخِدموَنني إلى األبِد، 

فأنا ُأآِرُم . لن یكوَن ذِلَك َبعَد اليوِم: أمَّا اآلَن فأقوُل
. اّلذیَن ُیكِرموَنني، أمَّا اّلذیَن َیسَتهينوَن بـي، ُیهانوَن

في ِلَذلَك تأتي أّیاٌم ُأعاِقُبَك فُأزیُل فيها ُآلَّ شابٍّ ٣١
وترى ٣٢. َبيِتَك وعشيرِتَك، فال َیشيُخ ِمنُهم أحٌد

 وتنُظُر ِبــعيِن الحَسِد إلى  خصَمَك َیخُدُم في الَمعبِد
جميِع الَخيِر اّلذي ُأحِسُن ِبِه إلى َبني ِإسرائيَل، ولن 

ولِكنِّي ُأبقي في َبيِتَك على ٣٣. َیشيَخ في َبيِتَك أحٌد
أْن تِكلَّ عيناُه وتذوَب َرُجٍل َیخُدُم أماَم مذَبحي، إلى 

.  نْفُسُه، وُآلُّ َمن ُیوَلُد في َبيِتَك یموُت شابًّا
بناَك حفني وِفنحاُس في یوٍم  وِعنَدما یموُت ا٣٤

ثمَّ ٣٥. واحٍد، یكوُن لَك ذِلَك َعالمًة ُتثِبُت ما أقوُل
ُأقيُم لي آاهنًا أمينًا یعَمُل حَسَب ما في قلبـي ونْفسي، 
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ال تنقِطـُع ُذرِّیَُّته، فيخدموَن َمْن أمَسُحُه وأبني َله َبيتًا 
وُآلُّ َمْن یـبقى ِمْن ُذرِّیَِّتَك یأتيِه ٣٦. َمِلكًا ُآلَّ األّیاِم

ویرَتمي أماَمُه ألجِل ِقطعٍة مْن ِفضٍَّة ورغيِف ُخبٍز، 
َدعني أساِعِد الكَهنَة آلُآَل ِآسَرَة : ویقوُل َله ُملَتِمسًا

  . »ُخبٍز
  ٣الفصل 
  یدعو صموئيلالرّب 

أمَّا َصموئيُل الصَّبـيُّ، فكاَن َیخُدُم الّربَّ بإشراِف ١
وآاَنت آلَمُة الّربِّ نادرًة والرُّؤى قليَلًة في . عالي

وفي إحدى اللَّيالي آاَن عالي الكاهُن ٢. ذِلَك الزَّماِن
فلم َیقِدْر أْن بتَدأت عيناُه َتضُعفاِن  نائمًا في ُغرَفِتِه وا

وِمصباُح َبيِت اِهللا لم َینَطِفـْئ َبعُد، ٣. ُیبِصَر
.  وَصموئيُل نائمًا في الهيَكِل حيُث تابوُت الَعهِد

. »ها أنا یا سيِّدي«: فَدعا الّربُّ َصموئيَل، فأجاَب٤
. »َدعوَتني، فها أنا«: وأسرَع إلى عالي وقاَل َله٥

فرَجَع َصموئيُل . »َنْمإرِجـْع و. ما َدَعوُتَك«: فقاَل َله
فعاَد الّربُّ وَدعا َصموئيَل ثانيًة، فقاَم وأسرَع ٦. وناَم

: فقاَل َله. »َدعوَتني، فها أنا«: إلى عالي وقاَل َله
ولم یُكْن ٧. »إرِجـْع وَنْم. بني ما َدَعوُتَك یا ا«

. نَكَشَف َله َبعُد َصموئيُل عَرَف الّربَّ وال آالُمُه ا
َدعا َصموئيَل ثالثًة، فقاَم َصموئيُل فعاَد الّربُّ و٨

. »َدعوَتني، فها أنا«: وأسرَع إلى عالي وقاَل َله
: فقاَل َله٩فَفِهَم عالي أنَّ الّربَّ یدعو الصَّبـيَّ، 

تكلَّْم یا ربُّ : إذَهْب وَنْم، وإْن َدعاَك صوٌت َفُقْل«
فذَهَب َصموئيُل إلى ِفراِشِه . »ألنَّ عبَدَك ساِمـٌع

  . وناَم
قَتَرَب ِمْن َصموئيَل وَدعاُه  فجاَء الّربُّ وا١٠

فأجاَب . »َصموئيُل، َصموئيُل«: آالمرَّاِت السَّابقِة
فقاَل ١١. »َتكلَّْم یا ربُّ ألنَّ عبَدَك سامٌع«: َصموئيُل
سأعَمُل في ِإسرائيَل عَمًال ُیذِهُل ُآلَّ َمْن «: َله الّربُّ

 ِبنسِل عالي ُآلَّ في ذِلَك اليوِم ُأنفُِّذ١٢َسِمـَع بِه 
فأنا أنَذْرُتُه بأنِّي ١٣. وعيدي ِمْن أوَِّلِه إلى آخِرِه

سأقضي على نسِلِه إلى األبِد، ألنَُّه َعِلَم أنَّ َبنيِه 
وِلذِلَك أقسْمُت أنَّ ال ذبـيحَة ١٤. أِثموا، ولم َیرَدْعُهم

  . »وال تقدمَة ُتَكفِّراِن َعْن إْثِم عالي ونسِلِه إلى األبِد
َبقَي َصموئيُل نائمًا حّتى الصُّبِح، ثمَّ فتَح أبواَب و١٥

. َبيِت الّربِّ وخاَف أْن یكِشَف الرُّؤیا إلى عالي
، »بني یا َصموئيُل ا«: فَدعاُه عالي وقاَل َله١٦

ما قاَل «: فقاَل َله١٧» ها أنا«: فأجاَبُه َصموئيُل
عنِّي الّربُّ لَك، عاقَبَك اُهللا وزاَد ِعقاَبَك، إْن أخَفيَت 

فأخَبَرُه َصموئيُل وما ١٨. »آلمًة ِمْن آلماِتِه لَك
هَو الّربُّ ِلـيفَعْل ما «: فقاَل عالي. أخفى َعنُه شيئًا
  . »َحُسَن في عينيِه

وآُبَر َصموئيُل وآاَن الّربُّ مَعُه، ولم ُیهِمْل شيئًا ١٩
وَعِلَم َبنو ِإسرائيَل، ِمن ٢٠. ِمْن جميِع ما آلََّمُه بِه

. ختاَر َصموئيَل نبـيًّا ، أنَّ الّربَّ ا  ِبئِر َسْبَعداَن إلى
وعاَد الّربُّ َیتراءى في شيلوَه، ألنَُّه َتجلَّى ٢١

  . ِلَصموئيَل ُهناَك وآلََّمُه

  ٤الفصل 
  الفلسطيُّون یأخذون تابوت العهد

 ما یقوُله وآاَن َبنو ِإسرائيَل َیسمعوَن إلى ُآل١ِّ
َصموئيُل وخَرَج َبنو ِإسرائيَل ِلُمحاَربِة الفِلسطيِّيَن، 

.   ونَزَل الفِلسطيُّوَن في أفيَق فنَزلوا ِعنَد ابن عازَر
صَطفَّ الفِلسطيُّوَن ُقبالَة َبني ِإسرائيَل وَحمَيِت  وا٢

نَهَزَم َبنو ِإسرائيَل ِمْن وجِه الفِلسطيِّيَن  الحرُب، فا
. في ساحِة الِقتاِل نحَو أربَعِة آالِف َرُجٍلوسَقَط ِمنُهم 

فلمَّا رَجَع الباقوَن إلى الُمعسَكِر، قاَل ُشيوُخ َبني ٣
لماذا آَسَرنا اليوَم الّربُّ أماَم الفِلسطيِّيَن؟ «: ِإسرائيَل

 في   تابوَت َعهِد الّربِّ، فيكوَن فلَنأُخْذ ِمْن شيلوَه
فأرَسلوا إلى ٤. »ِئناوَسِطنا ِلـُيَخلَِّصنا ِمْن أیدي أعدا

شيلوَه جماعًة حَمَلت ِمْن ُهناَك تابوَت َعهِد الّربِّ 
بنا عالي،  وساَر ا.  القدیِر الجالِس على الَكروبـيِم

فلمَّا دَخَل تابوُت ٥. حفني وِفنحاُس، مَع تابوِت الَعهِد
الَعهِد إلى الُمَعسَكِر هتَف جميُع َبني ِإسرائيَل ُهتافًا 

وَسِمـَع الفِلسطيُّوَن ٦. َتجَِّت األرُضر عظيمًا حّتى ا
ما هذا الُهتاُف العظيُم في ُمعسَكِر «: الُهتاَف فقالوا
فقيَل لُهم إنَّ تابوَت الَعهِد جاَء إلى » الِعبرانيِّيَن؟
جاَء اُهللا إلى «: رَتَعبوا وقالوا فا٧الُمعسَكِر، 
. الویُل لنا، ما حدَث شيٌء آهذا ِمْن َقبُل. الُمعسَكِر

 اّلذي  لویُل لنا، َمْن ُینِقُذنا ِمْن َیِد هذا اإللِه القاِدِرا٨
تَشجَّعوا ٩.  في الَبرِّیَِّة أنزَل ِبِمْصَر جميَع الضَّرباِت

أیُّها الفِلسطيُّوَن وآونوا ِرجاًال لئالَّ َیسَتعِبَدُآُم 
فكونوا ِرجاًال . سَتعبْدُتموُهم أنُتم الِعبرانيُّوَن آما ا

  . »وقاِتلوا
نَهَزَم َبنو  َزَل الفِلسطيُّوَن إلى المعرَآِة، فاون١٠

وآاَنِت . ِإسرائيَل وهرَب ُآلُّ واحٍد ِمنُهم إلى َخيَمِتِه
. الضَّربُة عظيمًة ِجدًّا، فَسقَط ِمنُهم َثالثوَن ألَف َرُجٍل

سَتولى الفِلسطيُّوَن على تابوِت الَعهِد، وُقِتَل  وا١١
  . بنا عالي، حفني وِفنحاُس ا

  الي الكاهنموت ع
وأسرَع رُجٌل ِمْن بنياميَن ِمْن ساحِة الِقتاِل وجاَء ١٢

إلى شيلوَه في ذِلَك اليوِم، َبعَد أْن مزََّق ثياَبُه وذرَّ 
ولما وَصَل إلى شيلوه، نَشَر ١٣.  التُّراَب على رأِسِه

الكاهُن وآاَن عالي . فيها الخَبَر فَضجَِّت المدینُة ُآلُّها
جالسًا على الُكرسيِّ أماَم الباِب ُیراِقُب الطَّریَق، ألنَّ 

فَسِمـَع ١٤قلَبُه آاَن خائفًا على تابوِت الَعهِد، 
فأسرَع الرَُّجُل » ما هِذِه الضَّجُة؟«: الضَّجيَج فسأَل

بَن ثماٍن وِتسعيَن  وآاَن عالي ا١٥وأخَبَرُه باألمِر، 
.  ولم َیُكْن ُیبِصُرسَنًة، وآاَنت عيناُه ضعيفَتيِن

أنا هاِرٌب ِمْن ساحِة الِقتاِل، «فقاَل الرَُّجُل ِلعالي ١٦
ما الخَبُر یا «: فسأَله عالي. »وِمنها ِجئُت اليوَم

إنَهَزَم َبنو ِإسرائيَل ِمْن «: فأجاَبُه الرَُّجُل١٧» بني؟ ا
وجِه الفِلسطيِّيَن وَنَزلت ِبِهم َضربٌة عظيمٌة، وُقِتَل 

سَتوَلوا على تابوِت  ًا، حفني وِفنحاُس، وابناَك أیض ا
فلمَّا ذَآَر الرَُّجُل تابوَت الَعهِد سَقَط عالي ١٨. »الَعهِد

نكَسَرت  َعْن ُآرسيِِّه إلى الَخْلِف جاِنَب الباِب، فا
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وآاَن . َرقَبُته وماَت، ألنَُّه آاَن عجوزًا وثقيَل الجسِم
  . َحَكَم َبني ِإسرائيَل أربعيَن سَنًة

  زوجة فنحاسموت 
وآاَنت َآنَُّة عالي، َزوجُة ِفنحاَس، ُحبلى وحاَن ١٩

فلمَّا َسِمَعت أنَّ الفِلسطيِّيَن أَخذوا تابوَت . وقُتها ِلَتِلَد
نَحلَّت َمفاِصُلها  الَعهِد وأنَّ َحماها وَزوَجها ماتا، ا

قاَل ولمَّا أشَرَفت على الموِت ٢٠. وسَقَطت وَوَلَدت
ال تخافي، ألنَّ اّلذي وَلدِتِه «: لها َمْن آاَن َحوَلها

وَسمَِّت الصَّبـيَّ ٢١. هَتمَّت ، فما أجاَبْتهم وما ا»َذَآٌر
ُمشيرًة إلى . »زاَل َمجُد ِإسرائيَل«:  وقاَلت إیخابوَد

ستيالِء الفِلسطيِّيَن على تابوِت الَعهِد وإلى موِت  ا
زاَل الَمجُد َعْن «: وقاَلت٢٢. َحميِّها وَزوِجها

  . »ِإسرائيَل ألنَّ تابوَت الَعهِد ُأِخَذ
  ٥الفصل 

  تابوت العهد عند الفلسطيـين
بِن  أَخَذ الفِلسطيُّوَن تابوَت الَعهِد وجاؤوا بِه ِمن ا

حيُث أدَخلوُه َبيَت داجوَن إَلِهِهم، ٢،   إلى أشدوَد عاَزَر
وَبكََّر األشدودیُّوَن في الصَّباِح، ٣.  ِبُقرِبِهوَوَضعوُه

فَوَجدوا داجوَن ُملًقى على وجِهِه على األرِض أماَم 
ُثمَّ ٤. تابوِت الَعهِد، فَحملوُه وَردُّوُه إلى موِضِعه

بكَّروا في َصباِح اليوِم الثَّاني، فَوجدوا داجوَن ُملًقى 
، ورأُسُه على وجِهِه على األرِض أماَم تابوِت الَعهِد

وُجثَُّتُه وحَدها في ٥وَیداُه َمقطوعٌة ِعنَد عَتبِة الباِب، 
ِلذِلَك ال یدوُس آَهنُة داجوَن، وجميُع . موِضِعها

الدَّاخليَن َبيَت داجوَن عتبَة باِبِه في أشدوَد إلى هذا 
  . اليوِم
وَثُقَلت َیُد الّربِّ على أهِل أشدوَد، فرمى الرُّعَب ٦

.  في أشدوَد وأراضيها الَبواسيِرفيِهم، وضرَبُهم ِب
لن َیبقى تابوُت َعهِد إلِه «: فلمَّا َرأوا ذِلَك قالوا٧

ِإسرائيَل ِعنَدنا، ألنَّ َیَدُه قاسيٌة عَلينا وعلى داجوَن 
وجَمعوا إليِهم ُملوَك الفِلسطيِّيَن الخمسَة ٨. »إلِهنا

 »ماذا نصَنُع ِبتابوِت َعهِد إلِه ِإسرائيَل؟«: وقالوا لُهم
وَبعَد ٩.  فَنقلوُه إلى َجتَّ. »َننُقُلُه إلى َجتَّ«: فأجابوا

أْن َنقلوُه نَزَلت َیُد الّربِّ على المدینِة ِبُرعٍب عظيٍم 
ِجدًّا، وضرَب أهَلها ِمَن الصَّغيِر إلى الكبـيِر، 

فأرَسلوا تابوَت الَعهِد إلى ١٠. وتَفشَّت فيِهِم الَبواسيُر
: نَة صرَخ أهُلها وقالوا، فلمَّا دَخَل المدی عقروَن

جاؤوا ِبتابوِت َعهِد إلِه ِإسرائيَل ِلـَيقُتلونا نحُن «
وجَمعوا ُملوَك الفِلسطيِّيَن الخمسَة ١١. »وشعَبنا
ُردُّوا تابوَت َعهِد إلِه ِإسرائيَل إلى موِضِعِه «: وقالوا

وأخَذ الرُّعُب َیُعمُّ المدینَة . »ِلئالَّ یقُتَلنا نحُن وشعَبنا
وَمْن لم ١٢وآاَنت َیُد اِهللا ُهناَك قاسيًة ِجدًّا، . اُآلَّه

رتَفَع ُصراُخ أهِل  َیُمْت ِمْنهم ُأصيـَب ِبالَبواسيِر، وا
  . المدینِة حّتى السَّماِء

  ٦الفصل 
  استرداد تابوت العهد

 وبقَي تابوُت الَعهِد في ِبالِد الفِلسطيِّيَن سبَعَة أشهٍر،١
ما «: فَدعا الفِلسطيُّوَن الُكهَّاَن والَعرَّافيَن وسألوُهم٢

نصَنُع ِبتابوِت الَعهِد؟ أخِبرونا آيَف ُنعيُدُه إلى 
إذا أَعْدُتم تابوَت َعهِد إلِه «: فأجابوا٣. »ُمقاِمِه

ِإسرائيَل فال ُتعيدوُه دوَن شيٍء، بل قدِّموا َله قربانًا 
 وتعَلموَن ِلماذا َیُدُه لم  برأوَنُتكفِّروَن بِه َعْن ِإْثِمُكم فَت

ما قرباُن التَّكفيِر اّلذي ُنقدُِّمُه «: فقالوا٤. »َتُكفَّ َعنُكم
خمسُة أشكاِل َبواسيَر ِمْن ذَهٍب على «: قالوا» لُه؟

عدِد ُملوِك الفِلسطيِّيَن، وخمسُة أشكاِل ِفئراٍن ِمْن 
 أنُتم  ذَهٍب، ألنَّ َضربًة واحدًة شَملْتُكم جميعًا

فَتصوغوَنها على ِمثال َبواسيِرُآم وِمثاِل ٥وُملوَآُكم، 
ِفئراِنُكم اّلتي ُتخرُِّب أرَضُكم، وُتمجِّدوَن إلَه 
ِإسرائيَل، لعلَُّه ُیَخفُِّف َیَدُه َعنُكم وَعْن آِلَهِتُكم 

لماذا ُتَقسُّوَن ُقلوَبُكم آما قسَّى ٦. وأرِضُكم
 أْن أنَزَل اُهللا الِمْصریُّوَن وِفرَعوُن ُقلوَبُهم؟ فَبعَد

عَليِهِم الضََّرباِت، أطَلقوا َبني ِإسرائيَل فَخَرجوا ِمَن 
صَنعوا مرَآبًة جدیدًة، وُخذوا بقرَتيِن  واآلَن ا٧. الِبالِد

ُمرِضَعيِن لم ُیوَضْع عَليِهما نيٌر، وُشدُّوُهما إلى 
وُخذوا ٨. المرَآبِة، وُردُّوا ِعْجَليِهما إلى الحظيرِة

 وَضعوُه على المرآبِة، وِبـجاِنِبِه ما تابوَت الَعهِد
أَمْرناُآم بِه ِمَن الذََّهِب اّلذي ُتَقدِّموَنُه َله قرباَن تكفيٍر، 

نُظروا إليِه، فإْن َصِعَد الطَّریَق  وا٩. وأطِلقوُه فيذَهَب
، یكوُن هَو اّلذي أنَزَل  إلى أرِضِه َصوَب َبيِت َشمَس

َعِلمنا أنَّ یَدُه لم َتُكْن هَي ِبنا هذا الَبالَء العظيَم، وإالَّ 
  . »اّلتي ضَرَبْتنا، وإنَّما آاَن ذِلَك ُمصاَدَفًة

أَخذوا بَقرَتيِن ُمرِضَعيِن وَشدُّوُهما . فَفَعلوا آذِلَك١٠
إلى المرَآبِة، وحَبسوا ِعْجَليِهما في الحظيرِة، 

وَوَضعوا تابوَت الَعهِد على المرَآبِة مَع ١١
أشكاُل الِفئراِن والَبواسيِر الصُّندوِق اّلذي فيِه 

فَتوجََّهِت البَقرتاِن في طریِقِهما إلى َبيِت ١٢. الذَّهبـيَِّة
وآاَنتا َتسيراِن، وُهما َتخوراِن في َسيِرِهما، . َشمَس

وآاَن ُملوُك . تِّجاٍه واحٍد فال َتميالِن یمينًا وال شماًال با
 بَلَغتا الفِلسطيِّيَن الخمسُة َیسيروَن وراَءُهما إلى أْن

وآاَن أهُل َبيِت َشمَس ١٣. ُحدوَد أرِض َبيِت َشمَس
َیحصدوَن الِحنطَة في السَّهِل، فلمَّا رَفعوا ُعيوَنُهم 

ووَصَلِت ١٤. وأبَصروا التَّابوَت فِرحوا ِلُرؤیِتِه
المرَآبُة إلى حقِل َیشوَع في َبيِت َشمَس وَوَقفت ُهناَك 

لمرَآبِة وقدَّموا ُقرَب حَجٍر آبـيٍر، فَشقُّوا خَشَب ا
وأنَزَل الالَّویُّوَن تابوَت ١٥. البقَرتَيِن ُمحرَقًة ِللّربِّ

الَعهِد وُصندوَق األشكاِل الذَّهِبيَِّة وَوَضعوُهما على 
ُثمَّ أصَعَد أهُل َبيِت َشمَس ُمحرقاٍت . الحَجِر الكبـيِر

حيَنما رآُهم ُملوُك ١٦. وقدَّموا ذباِئـَح ِللّربِّ
 الخمسُة رَجعوا في ذِلَك اليوِم إلى الفِلسطيِّيَن
  . عقروَن

أمَّا أشكاُل الَبواسيِر الذََّهبـيَِّة الخمسِة اّلتي قدََّمها ١٧
الفِلسطيُّوَن قرباَن تكفيٍر ِللّربِّ، فواحٌد ِمنها َعن ُآلٍّ 

وِامَّا ١٨.  ِمْن أشدوَد وغزََّة وأشَقلوَن وَجتَّ وعقروَن
ْمِس فعلى عَدِد جميِع ُمُدِن أشكاُل ِفئراِن الذََّهِب الَخ

الفِلسطيِّيَن التَّاِبــعِة ِللُملوِك الخمسِة، َسواٌء الُمُدُن 
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 اّلذي  والحَجُر الكبـيُر. الُمَسوَّرُة أِو الُقرى المكشوفُة
 في حقِل  َوَضعوا عَليِه تابوَت الَعهِد بقَي إلى اليوِم

  . َیشوَع في َبيِت َشمَس
ِت َشمَس ألنَُّهم نَظروا إلى وضَرَب الّربُّ أهَل َبي١٩

فناحوا لهِذِه .  تابوِت الَعهِد، فماَت ِمنُهم َسبعوَن َرُجًال
َمْن َیقِدُر أْن َیصُمَد «: وقالوا٢٠الضَّربِة العظيمِة 

أماَم الّربِّ اإللِه الُقدُّوِس هذا؟ وَمْن ُیبِعُد هذا التَّابوَت 
:  یقولوَن وأرسلوا إلى ُسكَّاِن قریِة َیعاریَم٢١» عنَّا؟

َردَّ الفِلسطيُّوَن تابوَت الَعهِد، فَتعاَلوا وأْصِعدوه «
  . »إليُكم

  ٧الفصل 
فجاء أهُل قریِة َیعاریَم وأصَعدوا تابوَت الَعهِد ١

 وَآرَّسوا ألعازاَر  وأدَخلوُه َبيَت أبـيناداَب على التَّـلَِّة
یَم وبقَي تابوُت الَعهِد في قریِة َیعار٢. بَنه ِلِحراَسِتِه ا

ُمدََّة ِعشریَن سَنًة، صَرَخ َبعَدها جميُع َبني إسرائيَل 
  . إلى الّربِِّ

  صموئيل یحكم ِإسرائيل
إذا َرَجعُتم إلى «: فقاَل َصموئيُل ِلَبني ِإسرائيَل٣

الّربِّ ِمْن ُآلِّ ُقلوِبُكم، أزیلوا اآلِلهَة الغریـبَة وَتماثيَل 
 ِمْن َبيِنُكم، وَثبِّتوا ُقلوَبُكم في الربِّ َعشتاروَت

. »عُبدوُه وحَدُه، فُينِقَذُآم ِمْن أیدي الفِلسطيِّيَن وا
فأزاَل َبنو ِإسرائيَل َتماثيَل َبعَل وَعشتاروَت ٤

  . وعَبدوا الّربَّ وحَدُه
،  إجَتِمعوا ُآلُُّكم في الِمصفاِة«: فقاَل لُهم َصموئيُل٥

جَتَمعوا في الِمصفاِة  فا٦. »الّربِّفأصلَِّي ألجِلُكم إلى 
وغَرفوا ماًء وَصبُّوُه أماَم الّربِّ وصاموا في ذِلَك 

وُهنا في الِمصفاِة . »َخِطئنا إلى الّربِّ«: اليوِم وقالوا
وَسِمـَع ٧. صاَر َصموئيُل حاآمًا على َبني ِإسرائيَل

جَتَمعوا في الِمصفاِة،  الفِلسطيُّوَن أنَّ َبني ِإسرائيَل ا
فلمَّا َسِمـَع َبنو ِإسرائيَل . فَصِعَد ُملوُآُهم إليِهم

ال تُكفَّ َعِن «: وقالوا ِلَصموئيَل٨ِبُصعوِدِهم خافوا 
الدُّعاِء ألجِلنا إلى الربِّ إلِهنا، ِلـُيَخلَِّصنا ِمْن أیدي 

فأخَذ َصموئيُل حَمًال رضيعًا وقدََّمُه ٩. »الفِلسطيِّيَن
 ألجِل َبني ِإسرائيَل، ُمحرَقًة للّربِّ وصلَّى إليِه

وَبيَنما آاَن ُیقدُِّم الُمحَرقَة ١٠. سَتجاَب َله الّربُّ فا
أقَبَل الفِلسطيُّوَن ِلُمحاَربِة َبني ِإسرائيَل، فأرَعَد الّربُّ 

ِبصوٍت عظيٍم في ذِلَك اليوِم على الفِلسطيِّيَن 
فخَرَج ١١نَهَزموا ِمْن وجِه َبني ِإسرائيَل  وأرَعَبُهم، فا

جاُل َبني ِإسرائيَل ِمَن الِمصفاِة وطاَردوُهم إلى ما ِر
فأخَذ َصموئيُل حَجرًا ونَصَبُه َبيَن ١٢.  َتحَت َبيِت آاَر

:  المعونِة، وقاَل الِمصفاِة والسِّنِّ وَسمَّاُه ابَن عاَزَر
فَخضَع الفِلسطيُّوَن ولم ١٣. »إلى ُهنا أعاَننا الّربُّ«

سرائيَل، وآاَنت َیُد الّربِّ َیعودوا َیدخلوَن ُحدوَد َبني ِإ
. َمرفوعًة على الفِلسطيِّيَن ُآلَّ أّیاِم َصموئيَل

ستردَّ َبنو ِإسرائيَل الُمُدَن اّلتي أخَذها ِمنُهُم  وا١٤
سَتعادوا  الفِلسطيُّوَن، ِمن عقروَن إلى جتَّ، وِبذِلَك ا

وآاَن سالٌم َبيَن َبني ِإسرائيَل . ُآلَّ أراضيِهم
   .واألموریِّيَن

وتولَّى َصموئيُل الُحكَم على َبني ِإسرائيَل ُآلَّ ١٥
  وآاَن یذَهُب ُآلَّ سَنٍة ویطوُف في َبيِت إیَل١٦. حياِتِه

 والِمصفاِة ویقضي ِإلسرائيَل في جميِع  والِجلجاِل
ُثمَّ یرِجـُع إلى َبيِته في الرَّامِة ١٧ِتلَك األماِآِن، 

بَتنى في  او. ویقضي ُهناَك أیضًا ِلَبني ِإسرائيَل
  .  مذبحًا ِللّربِّ الرَّامِة

  ٨الفصل 
  الشعب یطالب بملك عليهم

ولمَّا شاَخ َصموئيُل أوَآَل إلى َبنيِه القضاَء ١
بُنُه الثَّاني  بُنه الِبْكُر یوئيُل، وا فكاَن ا٢. ِإلسرائيَل

قَتِدیا ِبأبـيِهما، ولم َی٣.  أبـيَّا، قاِضَييِن في ِبئِر َسبَع
سَتهانا  فَسعيا وراَء المكاِسِب، وَقِبال الرَّشوَة، وا

  . ِبالَعدالِة
جتَمَع ُشيوُخ َبني إسرائيَل وجاُؤوا إلى َصموئيَل  فا٤

أنَت ِشْخَت، وَبنوَك ال «: وقالوا َله٥  في الرَّامِة
یقَتدوَن ِبَك، فأِقْم عَلينا َمِلكًا یقضي َبيَننا آما هَي 

ستاَء َصموئيُل ِمْن  فا٦. » ُل في جميِع اُألَمِمالحا
فصلَّى إلى . »أِقْم عَلينا َمِلكًا یقضي َبيَننا«: قوِلِهم
إسَمْع ِلكالِم الشَّعِب في «: فقاَل َله الّرب٧ُّ. الّربِّ

فُهم ال یرُفضوَنَك أنَت، وإنَّما . جميِع ما یقولوَن لَك
عاَملوني ُمنُذ فكما ٨. یرُفضوَنني أنا َآَمِلٍك عَليِهم

أخَرْجُتُهم ِمْن أرِض ِمْصَر إلى هذا اليوِم إْذ ترآوني 
. وعَبدوا آِلهًة غریـبًة، هكذا ُیعاِملوَنَك أنَت أیضًا

سَمْع ِلقوِلِهم، ولِكْن أنِذْرُهم وأخِبرُهم ِبـُحقوِق  فا٩
  . »الَمِلِك عَليِهم

ُه فأخَبَر َصموئيُل ُشيوَخ الشَّعِب اّلذیَن َطَلبوا ِمن١٠
هِذِه «: وقاَل لُهم١١َمِلكًا ِبـجميِع ما آلََّمه بِه الّربُّ، 

یأُخُذ َبنيُكم وُیَجنُِّدُهم ِلَخيِلِه : ُحقوُق الَمِلَك عَليُكم
ویتَِّخُذ ِمنُهم قادَة ١٢. ومرآباِتِه وللَجري أماَم مرآَبِتِه

ألٍف وقادَة خمسيَن وفالَّحيَن وحصَّادیَن وُصنَّاعًا 
ویتَِّخُذ َبناِتُكم ١٣. وأَدواِت مرآباِتِهآلالِت حرِبِه 

ویأُخُذ أفَضَل ١٤. عطَّاراٍت وطبَّاخاٍت وخبَّازاٍت
. ُحقوِلُكم وُآروِمُكم وزیتوِنُكم وُیعطيها ِلرجاِلِه

ویأُخُذ َضریـبَة الُعْشِر ِمْن زرِعُكم وُآروِمُكم ١٥
ویأُخُذ عبـيُدُآم ١٦. وُیعطيِه ِلحاشيِتِه وساِئِر ِرجاِلِه

.  وارَیُكم وُنخبَة بَقِرُآم وحميِرُآم ویسَتخِدُمهاوَج
وَیجبـي َضریـبَة الُعْشِر ِمْن ماشيِتُكم، وأنُتم ١٧

في ذِلَك اليوِم تصُرخوَن إلى ١٨. تكونوَن َله عبـيدًا
خَترُتموُه  الّربِّ، آي ُینِقَذُآم ِمَن الَمِلِك اّلذي ا

  . »ألنُفِسُكم، فال ُیجيـُبُكُم الّربُّ
َض ُشيوُخ الشَّعِب أْن َیسَمعوا ِلَصموئيَل فرَف١٩

ونكوُن نحُن ٢٠. آالَّ، بل َیمِلُك عَلينا َمِلٌك«: وقالوا
أیضًا آساِئِر الشُّعوِب، فَيقضي َبيَننا ویكوُن قاِئَدنا 

فَسِمـَع َصموئيُل هذا الكالَم ٢١. »وُیحاِرُب ُحروَبنا
: ّربُّفقاَل َله ال٢٢. وَردََّدُه على َمساِمـِع الّربِّ

فقاَل َصموئيُل ِلُشيوِخ . »إسَمْع لُهم وأِقْم عَليِهم َمِلكًا«
إنَصِرفوا اآلَن ُآلُّ واحٍد إلى «: َبني ِإسرائيَل

  . »مدیَنِتِه
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  ٩الفصل 
  شاول وصموئيل یتالقيان

سُمُه  وآاَن َرُجٌل جبَّاٌر وغنيٌّ ِمن قبـيَلِة بنياميَن ا١
ُش بُن أبـييَل بِن َصروَر بِن َبكوَرَة بِن أفيَح، َقي
سُمُه  بٌن حَسُن الطَّلعِة في َزهَوِة الُعمِر ا وآاَن َله ا٢

ولم َیُكْن في َبني ِإسرائيَل َرُجٌل أبهى ِمنُه، . شاُوُل
وآاَن َیزیُد ُطوًال على جميِع الشَّعِب ِمْن َآتِفِه وما 

  . فوُق
قيَس أبـي شاُوَل، فقاَل فحَدَث أْن َضلَّت حميٌر ِل٣

ُخْذ مَعَك واحدًا ِمَن الَخَدِم، «: بِنِه َقيُس ِلشاُوَل ا
فَقَطعا جَبَل أفرایَم، ولم ٤. »ذَهْب في َطَلِب الحميِر وا

 وَلِكْن دوَن  َیِجداها، َبَحثًا َعنها في أرِض َشليَشَة
 وَبعَدها في أرِض  ُثمَّ في أرِض َشعليَم. نتيجٍة

فلمَّا دَخال أرَض ٥. َیعُثرا على أَثٍربنياميَن، فلم 
َتعاَل َنرِجـُع «:  قاَل شاُوُل ِلخاِدِمه اّلذي مَعُه ُصوَف

ِلئالَّ یَتحوََّل قلُق أبـي على الحميِر إلى قلٍق أآبَر 
ُهناَك َرُجٌل ِمْن ِرجاِل «: فقاَل َله خاِدُمُه٦. »عَلينا

. ما یقولُه َیِتمُّاِهللا في هِذِه المدینِة، وهَو ُمحَترٌم، وُآلُّ 
. »فتعاَل نذَهُب إليِه َعلَُّه َیُدلُّنا إلى اإلتِّجاِه الصَّحيِح

إذا َذَهبنا إليِه، فماذا ُنَقدُِّم َله؟ «: فقاَل َله شاُوُل٧
الخبُز نَفَد وأآياُسنا فَرَغت، وال شيَء َلَدینا فماذا 

معي ُربُع ِمثقاِل ِفضٍَّة «: فأجاَبُه الخاِدُم٨» ُنعطيِه؟
وآاَن فيما سَبَق إذا ٩. »َقدُِّمُه َله فيهِدینا إلى طریِقناأ

أراَد أحٌد ِمْن َبني ِإسرائيَل أْن یذَهَب ِلـَيستشيَر اَهللا 
ألنَّ اّلذي ُیقاُل َله . »َتعاَلوا نذَهُب إلى الرَّائي«: یقوُل
فقاَل ١٠. آاَن ُیقاُل َله ِمْن َقبُل راٍء» نبـيٌّ«اليوَم 

وقَصدا المدینَة . »حَسنًا نذَهُب إليِه«: شاُوُل ِلخاِدِمه
  . اّلتي فيها َرُجُل اِهللا

وبـيَنما ُهما َیصَعداِن إلى المدینِة، صاَدفا فَتياٍت ١١
هِل الرَّائي «: خاِرجاٍت ِلـَيسَتقيَن ماًء، فقاال لُهنَّ

نَعم، إنَُّه في المدینِة جاَءها ِمْن «: فأَجبَن١٢» ُهنا؟
 َسُيَقدُِّم اليوَم ذبـيحًة على وقٍت قصيٍر ألنَّ الشَّعَب

فحاَلما َتدُخالِن المدیَنَة َتِجداِنه، ١٣. التَّلَِّة فأسِرعا إليِه
َقبَل أْن َیصَعَد إلى التَّلَِّة ِلـَيأُآَل، ألنَّ الَمدعوِّیَن ِمَن 

. الشَّعِب ال یأآلوَن حّتى َیجيَء وُیباِرَك الذَّبـيحَة
فَصِعدا إلى ١٤. »ِلصَعدا اآلَن َتِجداِنه في الحا فا

المدینِة وفيما ُهما َیدخالِنها آاَن َصموئيُل َیخُرُج 
  . ِمنها ِلـَيصَعَد إلى التَّلَِّة

وآاَن الّربُّ أوحى إلى َصموئيَل، َقبَل أْن یأتَيُه ١٥
غدًا، في ِمثِل هِذِه «١٦: شاُوُل ِبيوٍم، وقاَل َله

ميَن، السَّاعِة، ُأرِسُل إليَك َرُجًال ِمْن أرِض بنيا
مَسْحُه رئيسًا على شعبـي ِإسرائيَل، فُيَخلَِّص  فا

شعبـي ِمن أیدي الفِلسطيِّيَن، ألنِّي َنَظرُت إلى آالِم 
فلمَّا رأى َصموئيُل ١٧. »شعبـي وَسِمعُت ُصراَخُهم

ها هَو الرَُّجُل اّلذي آلَّمُتَك «: شاوَل قاَل َله الّربُّ
ُوُل ِمْن َفَدنا شا١٨. »هذا َیحُكُم شعبـي. َعنُه

أخِبرني «َصموئيَل، وهَو في باِب المدینِة، وقاَل َله 
أنا هَو «: فأجاَبُه َصموئيُل١٩» أیَن َبيُت الرَّائي؟

صَعدا أمامي إلى التَّلَِّة وُآال اليوَم معي،  الرَّائي، فا
وفي الَغِد أخِبُرُآما َعْن ُآلِّ ما في قلَبيُكما، 

َضلَّت لَك ُمنُذ ثالَثِة أمَّا الحميُر اّلتي ٢٠. وأصِرُفكما
واآلَن ِلَمْن . أّیاٍم، فال َینَشِغْل باُلَك عَليها ألنَّها ُوِجَدت

 إْن لم َتُكْن لَك وِلُكلِّ  ستكوُن ُآلُّ َثروٍة في ِإسرائيَل
أنا بنيامينيٌّ ِمْن «: فأجاَبُه شاُوُل٢١» َبيِت أبـيَك؟

باِئِلها، أصَغِر أسباِط َبني ِإسرائيَل، وقبـيَلتي أصَغُر َق
  »فكيَف تقوُل لي ِمثَل هذا الكالِم؟

فأَخَذ َصموئيُل شاوَل وخاِدَمُه ودَخَل ِبِهما ٢٢
الَمجِلَس، وأجَلَسُهما في َصْدِر الَمدعوِّیَن، وهم َنحَو 

أعِطني الِحصََّة «: وقاَل ِللطَّباِخ٢٣َثالثيَن َرُجًال، 
. »َكإحَفْظها ِعنَد: اّلتي َسلَّمُتها إليَك وُقلُت لَك

فأخَذ الطبَّاُخ السَّاَق واإللَيَة وَوَضَعُهما أماَم ٢٤
َضْع أماَمَك هذا «: شاوَل، فقاَل َصموئيُل ِلشاُوَل

اّلذي بقَي وُآْل، فأنا َحِفْظُته لَك إلى هذا الوقِت ِلتأُآَلُه 
فأَآَل شاُوُل مَع . »مَع اّلذیَن َدعوُتهم ِمَن الشَّعِب

ُثمَّ َنَزال ِمن التَّلَِّة إلى ٢٥. َصموئيَل في ذِلَك اليوِم
المدینِة، وَتحدَّثا َطویًال على َسطِح الَبيِت، حيُث 

  . َفَرشوا ِلشاوَل وناَم

  صموئيل یمسح شاول ملكًا
وَبكََّر َصموئيُل ِعنَد ُطلوِع الَفجِر، َفَدعا شاُوَل ٢٦

أراِفُقَك َمسافًة إنَهْض، س«: َعِن السَّطِح وقاَل َله
وَبيَنما ٢٧. فقاَم شاُوُل وخَرَج مَع َصموئيَل. »َقصيرًة

: ُهما ناِزالِن ِعنَد َطَرِف المدینِة، قاَل َله َصموئيُل
ُقْل ِلخاِدِمَك أْن َیسُبَقنا، وِقْف أنَت قليًال فُأسِمَعَك «

  . فسَبَقُهما الخاِدُم. »آالَم اِهللا
  ١٠الفصل 

وَرَة الزَّیِت وَصبَّها على رأِس فأَخَذ َصموئيُل قار١٠
الّربُّ مَسَحَك رئيسًا على شعِبِه «: شاُوَل وقبََّلُه وقاَل

َفبعَد أْن ُتفاِرَقني اليوَم َیستقِبُلَك َرُجالِن ٢. ِإسرائيَل
 بأرِض بنياميَن،  ِعنَد قبِر راحيَل، في َصلَصَح

ُوِجَدِت الحميُر اّلتي خَرجَت َتطُلُبها، : فيقوالِن لَك
ما أصاَب : وأبوَك لم َیُعْد َیهَتمُّ ِبها، بل ِبَك ویقوُل

وحيَن تـتقدَُّم ِمْن ُهناَك إلى بلُّوَطِة تابوَر ٣إبني؟ 
ُتصاِدُف َثالَثَة ِرجاٍل صاِعدیَن إلى َبيِت اِهللا في َبيِت 

إیِل، ومَع أحِدِهم َثالَثُة ِجداٍء، ومَع اآلَخِر َثالَثُة 
فُيسلِّموَن ٤.  الثَّاِلِث ِزقُّ خمٍرأرِغفٍة ِمَن الُخبِز، ومَع

ُثمَّ ٥. عَليَك وُیعطوَنَك َرغيَفيِن، فتأُخُذُهما ِمنُهم
، حيُث ُمعسَكُر الفِلسطيِّيَن،  َتجيُء إلى َجبَعِة اِهللا

فُتصاِدُف ِعنَد ُدخوِلَك المدینَة جماعًة ِمَن األنِبياِء 
وٌف وَمزاميُر ناِزليَن ِمَن التَّلَِّة، وُقدَّاَمُهم َرباٌب وُدف

فيِحلُّ عَليَك روُح الّربِّ، ٦. وآنَّاراٌت وُهم یَتنبَّأوَن
فإذا َتمَّت لَك هِذِه ٧. وتـَتنبَُّأ مَعُهم وَتصيُر َرُجًال آَخَر

نِزْل  وا٨. فَعْل ما في ُقدَرِتَك، ألنَّ اَهللا مَعَك الدَّالِئُل، فا
وذباِئَح ، فأتَبَعَك ألقدَِّم ُمحرقاٍت  أمامي إلى الِجلجاِل

نَتِظْر ُهناَك َسبَعَة أّیاٍم حّتى أجيَء وُأخِبَرَك  فا. سالمٍة
  . »ِبما تفَعُل
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فلمَّا أداَر شاُوُل َظهَرُه ِلـَينَصِرَف ِمْن ِعنِد ٩
َصموئيَل، َبدََّل اُهللا قلَبُه، وَتمَّت َله ِتلَك الدَّالِئُل ُآلُّها 

َجبعَة وِمنها أنَّه حيَن جاَء إلى ١٠في ذِلَك اليوِم، 
سَتقَبَلُه جماعٌة ِمَن األنِبياِء، فَحلَّ عَليِه روُح اِهللا فَتنبََّأ  ا

فلمَّا رأى جميُع اّلذیَن عَرفوُه أنَُّه َیَتنبَُّأ مَع ١١. َبيَنُهم
بِن َقيَس؟  ما َجرى ال«: األنِبياِء، قاَل َبعُضُهم ِلَبعٍض
 :فأجاَبُهم َرُجٌل١٢» ؟ أشاُوُل أیضًا ِمَن األنبـياِء

ِلذِلَك یقوُل » ولِكْن، هؤالِء األنِبياُء َمْن أبوُهم؟«
نَتهى  ولمَّا ا١٣» ؟ أشاُوُل أیضًا ِمَن األنبـياِء«: الَمَثُل

  . شاُوُل ِمَن الَتَنبُّوِء جاَء إلى المذبِح على التَّلَِّة
» أیَن َذهبُتما؟«: وَرآُه َعمُُّه، فقاَل َله وِلخاِدِمِه١٤
ِب الحميِر، فلمَّا لم َنِجْدها ِجْئنا َذَهبنا في َطَل«: فقاال

ما قاَل لُكما «: فقاَل الَعمُّ لُهما١٥. »إلى َصموئيَل
أخَبَرنا أنَّ الحميَر «: فأجاَبُه شاُوُل١٦» َصموئيُل؟
ولم ُیخِبْر َعمَُّه ِبما قاَل َله َصموئيُل وآيَف . »ُوِجَدت

  . مَسحُه َمِلكًا

  شاول ینادى به ملكًا
وَدعا َصموئيُل الشَّعَب إلى اإلجِتماِع أماَم الّربِّ ١٧

هذا ما قاَل الّربُّ إلُه «: وقاَل لُهم١٨  في الِمصفاِة
أنا اّلذي أخَرَجُكم ِمْن ِمْصَر وأنَقَذُآم ِمْن : ِإسرائيَل

أیدي الِمْصریِّيَن، وِمْن أیدي جميِع الَمماِلِك اّلتي 
ُم اليوَم رَفضُتم إلَهُكُم اّلذي خلََّصُكم وأنُت١٩. َظَلَمتُكم

. أِقْم عَلينا َمِلكًا: ِمْن جميِع َبالیاُآم وضيِقُكم وُقلُتم َله
فَتقدَّموا اآلَن أماَم الّربِّ على حَسِب أسباِطُكم 

  . » وعشاِئِرُآم
ُثمَّ قدََّم َصموئيُل جميَع أسباِط ِإسرائيَل، وألقى ٢٠

َقدََّم ِسْبَط بنياميَن ٢١. نياميَنالُقرَعَة فأصاَبت ِسْبَط ب
وقدََّم . ِبــعشاِئِرها، فأصاَبِت الُقرعُة َعشيَرَة َمْطري

َعشيَرَة َمْطري ِبِرجاِلها، فأصاَبِت الُقرعُة شاُوَل بَن 
: فسألوا الّربَّ أیضًا٢٢. فبَحثوا َعنُه فلم َیجدوُه. َقيَس

 هَو َها«: فقاَل الّربُّ» هل َیجيُء شاُوُل إلى ُهنا؟«
فأسَرعوا وأَخذوُه ِمْن ٢٣. »ُمخَتِبـٌئ َبيَن األمِتعِة

ُهناَك، فلمَّا وَقَف َبيَن الشَّعِب زاَدُهم ُطوًال ِمْن َآِتِفِه 
أرأیُتم أنَّ اّلذي «: فقاَل لُهم َصموئيُل٢٤. فما َفوُق

فَهَتفوا ُآلُُّهم » ختاَرُه الّربُّ ال َمثيَل َله فيُكم جميعًا؟ ا
  . » الَمِلُكَیحَي«: وقالوا
فأخَبَر َصموئيُل الشَّعَب ِبـُحقوِق الَملِك، ودوََّنها ٢٥

ُثمَّ صَرَف الجميَع، ُآلَّ . في آتاٍب وَضَعُه أماَم الّربِّ
وآذِلَك رَجَع شاُوُل إلى َبيِتِه في ٢٦.  واحٍد إلى َمنِزِله

وأمَّا ٢٧. َجبَعَة، ومَعُه ِرجاٌل أِشدَّاُء ألَهَم اُهللا قلوَبُهم
» آيَف ُیَخلُِّصنا هذا الرَُّجُل؟«: عاُع الَقوِم فقالواُر
  .  حَتَقروُه ولم ُیَقدِّموا إليِه الَهدایا وا

  ١١الفصل 
  شاول یغلب بني عمون

 إلى  وَبعَد ذِلَك بَنحِو شهٍر َصِعَد ناحاُش الَعمُّوني١ُّ
: ها ِلناحاَش وحاَصَرها، فقاَل أهُل یابـيَش في جلعاَد

ُأعطيُكُم «: فأجاَبُهم٢. »أعِطنا األماَن، فَنخَضَع لَك«
األماَن َشرَط أْن أقَلَع ُعيونُكُم الُيمنى فيكوُن ذِلَك 

فقاَل ُشيوُخ ٣. »عارًا على جميِع َبني إسرائيَل
أمِهْلنا َسْبعَة أّیاٍم حّتى ُنرِسَل إلى جميِع «: یابـيَش

 لم َنِجْد ُمَخلِّصًا نسَتسِلْم أرِض ِإسرائيَل ُرُسًال، فإْن
، حيُث ُیقيُم شاُوُل،  وجاَء الرُّسُل إلى َجبَعَة٤. »إليَك

وَوَصفوا حاَلَتُهم على َمساِمـِع جميِع الشَّعِب، فَرَفعوا 
وآاَن شاُوُل آتيًا وراَء البَقِر ِمَن ٥. أصواَتُهم ِبالُبكاِء

» ما لي أرى الشَّعَب یـبكوَن؟«: الحقِل، فقاَل
وَحلَّ روُح اِهللا على ٦. خَبروُه ِبكالِم ُرُسِل یابـيَشفأ

وأخَذ ٧شاُوَل ِعنَد َسماِعِه هذا الكالَم، فَغِضَب ِجدًّا 
ثوَریِن، فَقطََّعُهما وأرسَل الرُُّسَل إلى جميِع أرِض 

ُآلُّ َمْن ال یخُرُج وراَء شاُوَل «: ِإسرائيَل یقولوَن
. »ُر بَقِرِهوَصموئيَل إلى الحرِب هكذا یكوُن َمصي

فوَقَع ُرعٌب ِمَن الّربِّ على الشَّعِب، وخَرجوا آَرُجٍل 
، فكاَن َبنو ِإسرائيَل  فعدَُّهم شاُوُل في بازاَق٨. واحٍد

. وِرجاُل َیهوذا َثالثيَن ألفًا. َثالَث مَئِة ألِف َرُجٍل
هذا ما «: فقالوا ِللرُُّسِل اّلذیَن جاؤوُهم ِمْن یابـيَش٩

غدًا یكوُن خالُصُكم : ابـيَش في جلعاَدتقولوَنه ألهِل ی
فَرَجَع الرُُّسُل إلى یابـيَش . »ِعنَدما َتحمى الشَّمُس

رتاحوا ِللَخبِر  الُمحاصرِة وأخَبروا أهَلها باألمِر، فا
غدًا نخُرُج إليُكم، فَتفعلوَن ِبنا «: وقالوا ِلناحاَش١٠

  . »ما َیروُق لُكم
 الجيَش َثالَث ِفَرٍق فلمَّا آاَن الَغُد َنظََّم شاُوُل١١

فَدَخلوا ُمعسكَر َبني َعمُّوَن ِعنَد الفجِر وقاَتلوُهم حّتى 
َحمَي النَّهاُر، فَتشتََّت َمْن بقَي ِمْن َبني َعمُّوَن حيًّا، 

  . ثناِن ِمنُهم معًا ولم َیبَق ا
: َمِن اّلذیَن قالوا«: فقاَل شعُب ِإسرائيَل ِلَصموئيَل١٢

فقاَل ١٣. » ا، َسلِّمُهم إلينا ِلَنقُتَلُهمال َیمِلُك شاُوُل عَلين
ال ُیقَتُل أحٌد في هذا اليوِم، ألنَّ فيِه خلََّص «: شاُوُل

: وقاَل لُهم َصموئيُل١٤. »الّربُّ َبني ِإسرائيَل
، ِلُنَجدَِّد ُهناَك الُمْلَك  تعاَلوا نذَهُب إلى الِجلجاِل«

نوا فذَهبوا جميعًا إلى الِجلجاِل، وأعَل١٥. »ِلشاُوَل
. ُهناَك شاُوَل َمِلكًا أماَم الّربِّ، وقدَّموا ذباِئـَح سالمٍة

  . وفِرَح شاُوُل وِرجاُل ِإسرائيَل فَرحًا عظيمًا
  ١٢الفصل 

  صموئيل یودع بني إسرائيل
َسِمعُت ِلُكلِّ «: ُثمَّ قاَل َصموئيُل ِلجميِع َبني ِإسرائيَل١

فهذا َمِلُكُكم اّلذي ٢. لي وأَقمُت عَليُكم َمِلكًاما ُقلُتم 
أّما أنا فِشخُت وِشبُت، . سَيقوُدُآم َها هَو أماَمُكم
وأنا ُقدُتُكم ُمنُذ ِصباَي إلى . وهؤالِء أبنائي مَعُكم

شَهدوا عليَّ أماَم الّربِّ  وها أنا أماَمُكم، فا٣. اليوِم
هل : كًا عَليُكموأماَم الرَُّجِل اّلذي مَسَحُه الّربُّ َمِل

أخذُت ثوَر أحٍد أو حماَر أحٍد؟ هل أسأُت إلى أحٍد أو 
رَتَشيُت ِمْن أحٍد ألُغضَّ َعنُه  َظَلمُت أحدًا؟ هِل ا

ما أسأَت «: فقالوا َله٤» النََّظَر فأُردَّ الرَّشوَة لُكم؟
فقاَل ٥. »إلينا، وال َظَلمَتنا وال أَخذَت ِمْن أحٍد شيئًا

بُّ وَمِلُكُه عَليُكُم اليوَم أنَّ ال مأَخَذ لُكم یشَهُد الّر«: لُهم
  . »یشهُد الّربُّ«: فقالوا. »عليَّ
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ختاَر موسى  الّربُّ هَو اّلذي ا«: فقاَل لُهم َصموئيُل٦
قوموا ٧،  وهروَن وأخَرَج آباَءُآم ِمْن أرِض ِمْصَر

اآلَن ُأحاِآُمُكم أماَمُه وُأَذآِّرُآم ِبـجميِع األعماِل 
حيَن دَخَل ٨. تي َعِمَلها لُكم وآلباِئُكمالعظيمِة اّل

ضَطَهَدُهُم الِمْصریُّوَن،  َیعقوُب وأهُل َبيِتِه ِمْصَر وا
صَرَخ أباُؤُآم إلى الّربِّ فأرسَل موسى وهروَن، 

لكنَّهم ٩.  فأخَرجاُهم ِمْن ِمْصَر وأسَكناُهم هذا المكاَن
، قاِئِد جيِش  َنَسوا الّربَّ إلَهُهم، فَسلََّمُهم إلى َیِد سيَسرا

، وإلى َیِد َمِلِك  ، وإلى أیدي الفِلسطيِّيَن حاصوَر
: فَصرخوا إلى الّربِّ وقالوا١٠. ، فحاَربوُهم ُموآَب

،  َخِطئنا ألنَّنا تَرآناَك یا ربُّ وعَبدنا َبعَل وَعشتاروَت
فأرسَل ١١. فأنِقْذنا اآلَن ِمْن أیدي أعداِئنا ونعُبَدَك

 وأنا َصموئيَل،   وَیفتاَح  وباراَق الّربُّ ِجدعوَن
ولمَّا ١٢. وأنَقَذُآم ِمْن أیدي أعداِئُكم وِعشُتم آِمنيَن

رأیُتم ناحاَش، َمِلَك َبني َعمُّوَن، صاِعدًا ِلُمحارَبِتُكم 
ُنریُد : رَفضُتُم الّربَّ إلَهُكم اّلذي هَو َمِلُكُكم وُقلُتم لي

خترُتم وَطَلبُتم  فهذا اآلَن َمِلُكُكم اّلذي ا١٣.  َمِلكًا عَلينا
تََّقيُتُم  فإِن ا١٤. وهَو اّلذي أقاَمُه الّربُّ َمِلكًا عَليُكم

الّربَّ إلَهُكم وعَبدُتموُه، وَسِمعُتم ِلقوِلِه ولم َتعَصوا 
تََّبعُتموُه أنُتم وَمِلُكُكم اّلذي َیمِلُك عَليُكم، آاَن  أمَرُه، وا

 إلِهُكم وَلِكْن إْن لم تسَمعوا ِلقوِل الّرب١٥ِّ. َخيٌر
. وعَصيُتم أمَرُه، فيُد اِهللا تكوُن عَليُكم وعلى َمِلِكُكم

نُظروا هذا الِفعَل العظيَم اّلذي  واآلَن ِقفوا ُهنا وا١٦
أما هَو َحصاُد الحنطِة ١٧: یفَعُلُه الّربُّ أماَم ُعيوِنُكم

اليوَم؟ فأنا أدعو الّربَّ، فُيحِدُث ُرعودًا ومَطرًا، 
مَة الشَّرِّ اّلذي فَعلُتموُه في عينِي فَتعلموَن وتَروَن عَظ

ُثمَّ صَرَخ َصموئيُل ١٨. »الّربِّ ألنَُّكم طَلبُتم لُكم َمِلكًا
إلى الّربِّ فأحَدَث ُرعودًا ومَطرًا في ذِلَك اليوِم، 

فخاَف الشَّعُب ُآلُُّهم ِمَن الّربِّ وِمْن َصموئيَل ١٩
عبـيِدَك َصلِّ ألجِل «: خوفًا شدیدًا، وقالوا ِلَصموئيَل

إلى الّربِّ إلِهَك ِلئالَّ َنموَت، ألنَّنا ِزْدنا على جميِع 
  . »خطایانا ُسوًءا حيَن طَلبنا لنا َمِلكًا

ال َتخافوا أنَُّكم فَعلُتم هذا «: فقاَل لُهم َصموئيُل٢٠
الشَّرَّ ُآلَُّه، ولِكْن ِمَن اآلَن ال َتحيدوا َعْن َدرِب الّربِّ، 

وال َتلَتِفتوا إلى ٢١ قلوِبُكم، عُبدوُه ِمْن ُآلِّ بِل ا
األصناِم الباِطَلِة اّلتي ال َتنَفُع وال ُتَخلُِّص ألنَّها 

سِمِه  والّربُّ ال َیخُذُل شعَبُه، ِمْن أجِل ا٢٢. ُمزیَّفٌة
وأمَّا أنا ٢٣. العظيِم، ألنَُّه شاَء أْن َیجَعَلُكم َله شعبًا
 ِبذِلَك إلى فلن أتُرَك الصَّالَة ِمْن أجِلُكم، فُأخِطـَئ

. الّربِّ ولكنِّي ُأعلُِّمُكُم الطَّریَق الصَّالَح الُمسَتقيَم
عُبدوُه ِمْن ُآلِّ قلوِبُكم، ألنَُّكم َتروَن  تَّقوا اَهللا وا فا٢٤

وإْن فَعلُتم ٢٥. عَظمَة األعماِل اّلتي َعِمَلها فيما َبيَنُكم
  . »َشرًّا، سَتهِلكوَن، أنُتم والَمِلُك

  ١٣الفصل 
  على الفلسطيِّينالحرب 

.  ومَلَك شاُوُل أربعيَن سَنًة على َبني ِإسرائيَل١
ختاَر شاُوُل َثالَثَة آالِف َرُجٍل ِمْن َبني ِإسرائيَل،  وا٢

، وألٌف   وجَبِل َبيِت إیَل فكاَن مَعُه ألفاِن في ِمخماَس

 وصَرَف  َنمَع یوناثاَن في َجبعَة بأرِض َبني بنيامي
وقَتَل یوناثاُن قاِئَد الفِلسطيِّيَن ٣. الباقيَن إلى خياِمِهم

ونَفَخ شاُوُل في . في َجبعَة وَسِمـَع الفِلسطيُّوَن ِبذِلَك
ِلـَيسَمِع «: الُبوِق، في الِبالِد ُآلِّها، وقاَل

وَسِمـَع ِإسرائيُل أنَّ شاُوَل َقَتَل قاِئَد ٤. » الِعبراِنـيُّوَن
جَتَمعوا  يَن وأنَّ الفِلسطيِّيَن َیكرهوَنُهم، فاالفِلسطيِّ

حَتَشَد الفِلسطيُّوَن  وا٥.  وراَء شاُوَل في الِجلجاِل
ِلُمحاَربِة َبني ِإسرائيَل ِبثالثيَن ألِف مرَآبٍة وِستَِّة 

آالِف فارٍس، وِبـُجنوٍد آَرمِل البحِر، وَصِعدوا 
ا َرأى فلم٦َّ.  وعسَكروا في ِمخماَس َشرقيَّ َبيِت آِوَن

ِرجاُل ِإسرائيَل أنَُّهم في مأَزٍق ألنَّ الَعُدوَّ أطَبَق 
خَتبأوا في الَمغاِوِر والُكهوِف والصُّخوِر  عَليِهم، ا

وعَبَر َبعُضُهم األرُدنَّ إلى أرِض ٧والُقبوِر واآلباِر، 
وآاَن شاُوُل َبعُد ُمقيمًا بالِجلجاِل، . جاَد وجلعاَد

  . ِعدوَن ِمَن الخوِفواّلذیَن مَعُه آانوا َیرَت
 اّلذي  نَتَظَر شاُوُل سبَعَة أّیاٍم، ِبـحَسِب الموِعِد فا٨

َحدََّدُه َصموئيُل فلم َیجْئ َصموئيُل إلى الِجلجاِل وَبدأ 
هاتوا لَي «: فقاَل شاُوُل٩. الشَّعُب ِبالتفرُِّق َعْن شاُوَل
لمَّا ف١٠.  ، وقدََّم الُمحَرقَة»الُمحَرقَة وذباِئـَح السَّالمِة

فَرَغ ِمْن َتقدیِم الُمحَرقِة أقَبَل َصموئيُل، فَخرَج شاُوُل 
ماذا «: فسأَلُه َصموئيُل١١. ِللقاِئِه والتَّسليِم عَليِه

َرأیُت الشَّعَب یَتفرَّقوَن «: فأجاَبُه شاُوُل» فَعلَت؟
عنِّي، وأنَت لم َتحُضْر في الموِعِد الُمَحدَِّد، 

فُقلُت اآلَن ١٢ ِمخماَس، والفِلسطيُّوَن ُمحَتِشدوَن في
َیهُجموَن عليَّ في الِجلجاِل َقبَل أْن ألَتِمَس ِرضى 
. »الّربِّ، فَوَجْدُت نْفسي ُمْضَطرًّا إلى َتقدیِم الُمحَرقِة

ِبـَحماقٍة َتصرَّفَت، ألنََّك لم «: فقاَل َله َصموئيُل١٣
فَلو َعِمْلَت ِبها، لكاَن . َتعَمْل ِبَوصيَِّة الّربِّ إلِهَك

. الّربُّ ثبََّت ُملَكَك على َبني ِإسرائيَل إلى األبِد
ختاَر َله  فأمَّا اآلَن فلن َیدوَم ُملُكَك، ألنَّ الّربَّ ا١٤

. َرُجًال ُیرضيِه، وأمَرُه أْن یكوَن رئيسًا على شعِبِه
وقاَم ١٥. » فأنَت لم َتعَمْل ِبما أمَرَك الّربُّ بِه
 َجبَعَة في أرِض َصموئيُل وَصِعَد ِمَن الِجلجاِل إلى

وأحصى شاُوُل عَدَد اّلذیَن مَعُه فكانوا ِستَّ . بنياميَن
  . مئِة َرُجٍل

بُنُه وَمْن مَعُهما ِمَن  وآاَن شاُوُل ویوناثاُن ا١٦
الشَّعِب ُمعسكِریَن في َجبعَة بأرِض بنياميَن، 

فخَرَج ١٧. والفِلسطيُّوَن ُمعسِكریَن في ِمخماَس
ِر الفِلسطيِّيَن َثالَث ِفَرٍق، الُمهاِجموَن ِمْن ُمعسَك

 إلى أرِض  الفرقُة الواحدُة توجَّهت في طریِق عفرَة
والفرقُة األخرى توجَّهت في طریِق ١٨،  ُشوعاَل

، والثَّالثُة إلى الُحدوِد الُمشِرفِة على  بـيِت حوروَن
ولم َیُكْن في ُآلِّ ١٩.  نحَو البرِّیَِّة وادي َصبوعيَم

اٌد، ألنَّ الفِلسطيِّيَن ما أرادوا أْن أرِض ِإسرائيَل َحدَّ
فكاَن على ُآلِّ ٢٠. یصَنَع الِعبراِنـيُّوَن َسيفًا أو ُرمحًا

واحٍد ِمْن َبني ِإسرائيَل أْن َینِزَل إلى الفِلسطيِّيَن 
. ِلـُيَحدَِّد سكِّيَنَتُه أو ِمنَجَلُه أو فأَسُه أو ِمعَوَلُه

قاٍل ِللسِّكِك والَمناِجِل وآاَنت ِآلَفُة التَّحدیِد ُثلَثي ِمث٢١
فلمَّا جاَء یوُم ٢٢. وُثلَث ِمثقاٍل ِللُفُؤوِس والَمناِخِس
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الحرِب لم َیُكْن َسيٌف وال ُرمٌح في أیدي جميِع اّلذیَن 
ُیحاِربوَن مَع شاُوَل ویوناثاَن، ما َعدا شاُوَل 

وخَرَجت َطالِئـُع الفِلسطيِّيَن إلى ٢٣. بَنُه ویوناثاَن ا
  . ماَسَمعَبِر ِمخ
  ١٤الفصل 

  إنتصارات یوناثان المفاجئة
وفي أحِد األّیاِم قاَل یوناثاُن بُن شاُوَل ِلحاِمِل ١

َتعاَل نعُبُر إلى َمخَفِر الفِلسِطيِّيَن في «: ِسالِحِه
وآاَن ٢. وهذا دوَن أْن ُیخِبَر أباُه» الجاِنِب اآلَخِر

 َتحَت شجَرِة ُرمَّاٍن في   َجبَعَةشاُوُل في َطَرِف
وآاَن أِخيَّا بُن ٣. ، ومَعُه نحَو ِستُّ مئِة َرُجٍل ِمغروَن

أخيطوَب، أخي إیخابوَد بِن ِفنحاَس بِن عالي، آاهِن 
ولم یُكِن الَعسَكُر على .  الِبسًا أفودًا الّربِّ في شيلوَه

ّلتي أراَد وآاَن َبيَن الَمعاِبِر ا٤. ِعْلٍم ِبَذهاِب یوناثاَن
یوناثاُن أْن َیعُبَرها إلى َمخَفِر الفِلسطيِّيَن َصخَرٌة 

ثاِبَتٌة ِمْن هِذِه الِجهِة وَصخَرٌة ثاِبَتٌة ِمْن ِتلَك الِجهِة، 
وُبوصيُص ٥. سُم الواحدِة ُبوصيُص واألخرى َسَنُة ا

قاِئَمٌة ِمْن ِجهِة الشَّماِل ُمقاِبَل ِمخماَس، وَسَنُة ِمَن 
  .  اِبَل َجبَعالَجنوِب ُمق

َتعاَل َنعُبُر إلى َمخَفِر «: فقاَل یوناثاُن ِلحاِمِل ِسالِحِه٦
فال شيَء َیمَنُع .  لعلَّ الّربَّ ُیَوفُِّقنا ُأولِئَك الفِلسطيِّيَن

الّربَّ ِمْن أْن َینُصَرنا عَليِهم، َسواَء آاَن عَدُدنا آثيرًا 
.  ما تریُدإفَعْل«: فقاَل َله حاِمُل ِسالِحِه٧. »أم قليًال

َنعُبُر إليِهم «: فقاَل یوناثاُن٨. »َتقدَّْم، فأنا مَعَك
ِقفا حّتى َنِصَل : فإْن قالوا٩وُنظِهُر لُهم أنُفَسنا، 

: وإْن قالوا لنا١٠. إليُكما، َنِقُف وال َنصَعُد إليِهم
إصَعدا إلينا، َنصَعُد، ألنَّ قوَلُهم هذا عالمٌة على أنَّ 

فأظَهرا أنُفَسُهما ١١. »م إلى أیدیناالّربَّ إلَهنا َسلََّمُه
َها الِعبراِنـيُّوَن «: ِللفِلسطيِّيَن، فقاَل الفِلسطيُّوَن
وقالوا ١٢. »خَتبأوا فيها خاِرجوَن ِمَن الُكهوِف اّلتي ا

إصَعدا إلينا ِلُنخِبرُآما «: ِلـيوناثاَن وحاِمِل ِسالِحِه
 ورائي إصَعْد«: فقاَل یوناثاُن ِلحاِمِل ِسالِحِه. »شيئًا

وَصِعَد ١٣. »ألنَّ الّربَّ َسلََّمُهم إلى َیِد بني ِإسرائيَل
یوناثاُن على َیدیِه وِرجَليِه، وحاِمُل ِسالِحِه وراَءُه، 
فَسَقَط الفِلسطيُّوَن أماَم یوناثاَن وآاَن حاِمُل ِسالِحِه 

فَقَتلوا في ِتلَك الضَّربِة ١٤. ُیجِهُز عَليِهم وراَءُه
 رجًال في أرٍض ِمساَحُتها ِستُّون األولى نحَو ِعشریَن

فحلَّ الرُّعُب في الُمعسَكِر وفي البرِّیَِّة ١٥. ِذراعًا
رَتَعَد الُمهاِجموَن أیضًا،  َحوَلُه وفي أفراِد الَمخَفِر، وا

  . هتزَِّت األرُض آما لو وَقَع ُرعٌب ِمَن اِهللا وا

  هزیمة الفلسطيِّين
ِرجاُل شاوَل اّلذیَن ُیراِقبوَن في َجبعَة ورأى ١٦

بأرِض بنياميَن ُجموَع الفِلسطيِّيَن َیفرُّوَن هاِربـيَن في 
َتفقَّدوا الُجنوَد «: فقاَل شاُوُل ِللَّذیَن مَعُه١٧. ُآلِّ ِجهٍة

فَتفقَّدوُهم، فإذا . »عِرفوا َمْن غاَب ِمْن ِعنِدنا وا
فقاَل شاُوُل ألخيَّا ١٨. یوناثاُن وحاِمُل ِسالِحِه غاِئباِن

وآاَن أخيَّا هَو اّلذي َیحِمُل . »ِجئني باألفوِد«الكاِهِن 
فما آاَد ١٩. األفوَد أماَم َبني ِإسرائيَل في ذِلَك اليوِم

َیفَرُغ شاُوُل ِمْن آالِمِه مَع الكاهِن أخيَّا، حّتى َتزاَیَد 
ُل الضَّجيُج في ُمَعسَكِر الفِلسطيِّيَن وتكاَثَر، فقاَل شاُو

وصاَح شاُوُل وجميُع اّلذیَن ٢٠. »ال َتِقْف«: ِللكاهِن
مَعُه وَنَزلوا إلى المعَرَآِة، حيُث آاَن الفِلسطيُّوَن 

َیضِربوَن َبعُضُهم َبعضًا ِبالسُّيوِف، وُهم في فوضى 
نَضمَّ أیضًا إلى اّلذیَن آانوا مَع شاُوَل  وا٢١. عظيمٍة

ِمَن الِعبرانيِّيَن ویوناثاَن ِمْن َبني ِإسرائيَل جماعٌة 
نحازوا إلى جاِنِب الفِلسطيِّيَن ِمْن َقبُل، وَصِعدوا  ا

وَسِمـَع جميُع ِرجاِل ِإسرائيَل ٢٢. مَعُهم إلى الُمعسَكِر
خَتبأوا في جَبِل أفرایَم ِبَهزیمِة الفِلسطيِّيَن،  اّلذیَن ا

وخلََّص الّربُّ ٢٣. نَضمُّوا إليِهم ُهم أیضًا وحاَربوا فا
نَتَقلِت الحرُب إلى  سرائيَل في ذِلَك اليوِم، واَبني ِإ

  .  َبيِت آِوَن

  أحداث ما بعد الحرب
في ذِلَك اليوِم فَرَض شاُوُل على ِرجاِلِه َصومًا ٢٤

َملعوٌن ُآلُّ َمْن َیذوُق َطعامًا «: ، حلََّفُهم وقاَل آبـيرًا
فلم َیُذْق أحٌد . »أعدائيإلى المساِء حّتى أنَتِقَم ِمْن 

وجاؤوا ُآلُُّهم إلى الغاِب، وآاَن ٢٥. ِمنُهم َطعامًا
ودَخلوا الغاَب، فإذا العَسُل ٢٦. عَسٌل على األرِض

َیسيُل، فلم َیُمدَّ أحٌد َیَدُه إلى َفِمِه خوفًا ِمَن اليميِن اّلتي 
دَّ ولكنَّ یوناثاَن ما َسِمـَع أباُه ُیَحلُِّفُهم، فَم٢٧. َحَلَفها

َطَرَف الَعَصا اّلتي ِبَيدِه، وغَمَسها في َشهِد العَسِل، 
فقاَل َله ٢٨. نتَعَشْت نْفُسُه وَردَّها إلى َفِمِه وذاَقُه فا

َملعوٌن ُآلُّ َمْن «: أبوَك َحلََّف الرِّجاَل وقاَل«: أحُدُهم
وإذ رأى یوناثاُن الجميَع . »َیذوُق اليوَم َطعامًا

ُأنُظروا . ي ضاَیَق الجميَعأبـ«: أجاَب٢٩ُمرَهقيَن، 
نَتَعَشْت نْفسي ألنِّي ُذقُت قليًال ِمْن هذا العَسِل،  آيَف ا
فكيَف لو أَآَل الرِّجاُل اليوَم ِمْن غنيمِة أعداِئِهِم ٣٠

  »اّلتي َغِنموها؟ أَفما آاَنت َهزیمُة الفِلسطيِّيَن أعَظَم؟
وِم وهَزَم ِرجاُل ِإسرائيَل الفِلسطيِّيَن في ذِلَك الي٣١

. ، فخاَرْت ُقواُهم ِجدًّا  إلى أیالوَن ِمْن ِمخماَس
نَقضُّوا على الَغنيمِة وأَخذوا غَنمًا وبَقرًا  وا٣٢

. وُعجوًال، وذَبحوا على األرِض وأَآلوا َلحمًا ِبَدِمِه
َخطَئ الشَّعُب أماَم الّربِّ ألنَُّهم «: فقيَل ِلشاُوَل٣٣

. خانوا َوصيََّة الّربِّ«: فقاَل شاُوُل. »أَآلوا لحمًا ِبَدِمِه
: ُثمَّ قاَل٣٤. »َدحِرجوا إليَّ اآلَن صخَرًة آبـيرًة

إنَتِشروا في ُآلِّ مكاٍن وقولوا للنَّاِس أْن یأتوا إليَّ «
ِببَقِرِهم وغَنِمِهم، فَيذَبحوها ُهنا وال َیخطأوا إلى 

فَقدََّم ُآلُّ واحٍد ِمَن . »الّربِّ ویأُآلوا اللَّحَم ِبَدِمِه
. عِب َثوَرُه َبيِدِه في ِتلَك اللَّيلِة، وذَبحوا ُهناَكالشَّ
  . وَبنى شاُوُل مذَبحًا وآاَن أوََّل مذَبٍح َبناُه ِللّرب٣٥ِّ
ِلَننِزْل وراَء الفِلسطيِّيَن ليًال «: وقاَل شاُوُل٣٦

إفَعْل ما «: فقالوا. »وَننهبُهم إلى الفجِر وال ُنبِق َحيًّا
فسأَل ٣٧. »ِلَنسأِل اَهللا«: هُنفقاَل الكا. »َتراُه حَسنًا
هل ُأهاِجُم الفِلسطيِّيَن؟ هل ُتسلُِّمُهم إلى «: شاُوُل اَهللا

. فما أجاَبُه اُهللا في ذِلَك اليوِم» أیدي َبني ِإسرائيَل؟
َتَقدَّموا إلى ُهنا، یا جميَع ُزعماِء «فقاَل شاُوُل ٣٨

.  اليوَمرَتَكَب الخطيئَة نُظروا ِلَتعِرفوا َمِن ا الشَّعِب، وا
َحيٌّ الّربُّ اّلذي خلََّص َبني ِإسرائيَل حّتى لو آاَن ٣٩
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فما أجاَبُه . »بني، موتًا لَيموُت هذا الخاِطـُئ یوناثاَن ا
آونوا أنُتم في ِجهٍة، «: فقاَل لُهم٤٠. أحٌد ِمَن الشَّعِب

إفَعْل ما َتراُه «: فقالوا. »بني یوناثاُن في ِجَهٍة وأنا وا
ِلماذا لم «:  شاُوُل ِللّربِّ إلِه ِإسرائيَلفقاَل٤١. »حَسنًا

ُتِجْب عبَدَك اليوَم؟ إْن آاَنت هِذِه الخطيئُة فيَّ أو في 
بني یوناثاَن، أیُّها الّربُّ إلُه ِإسرائيَل، فأجْبني  ا

باُألوریِم، وإْن آاَنت في شعِبَك َبني ِإسرائيَل فأِجْبني 
 وشاُوَل، وخَرَج فأصاَبِت الُقرعُة یوناثاَن. » بالتُّمِّيِم

ألقوا الُقرعَة َبيني «: فقاَل شاُوُل٤٢. الشَّعُب َبریئًا
فقاَل ٤٣. فأصاَبت یوناثاَن. »بني وَبيَن یوناثاَن ا
فأخَبَرُه، . »أخِبْرني ماذا فَعلَت«: شاُوُل ِلـيوناثاَن

. ُذقُت ِبرأِس الَعَصا اّلتي ِبَيدي قليًال ِمَن العَسِل«: قاَل
عاقَبني «: فقاَل شاُوُل٤٤. »دٌّ أْن أموَتفها أنا ُمسَتِع

فقاَل ٤٥. »اُهللا وزاَد ِعقابـي إْن لم َتُمْت یا یوناثاُن
أَیموُت یوناثاُن اّلذي أحَرَز هذا «: الشَّعُب ِلشاُوَل

النَّصَر العظيَم ِلَبني ِإسرائيَل؟ ال، حيٌّ الّربُّ ال تسُقْط 
َل مشيئَة اِهللا َشعَرٌة ِمْن رأِسِه على األرِض، ألنَُّه َعِم

. فأنَقَذ الشَّعُب یوناثاَن ِمَن الموِت. »في هذا اليوِم
نصَرَف شاوُل ِمَن اللِّحاِق ِبالفِلسطيِّيَن اّلذیَن  ثمَّ ا٤٦

  . عادوا إلى أرِضِهم
وحاَرَب شاُوُل أعداَءُه الُمحيطيَن ِبِه َبعَد أْن َتولَّى ٤٧

يَن وَبني َعمُّوَن الُمْلَك على ِإسرائيَل، فحاَرَب الُموآِبيِّ
واألدوميِّيَن وُملوَك صوَبَة والفِلسطيِّيَن ُمنَتصرًا 

  وقاتَل ِبَشجاعٍة وضَرَب َبني َعماليَق٤٨.  تََّجَه حيُثما ا
وآاَن ٤٩. وأنَقَذ َبني اسرائيَل ِمْن أیدي ناهبـيِهم

بَنتاِن  ِلشاُوَل َبنوَن ُهم یوناثاُن وِیشوُي وَملكيشوُع، وا
وآاَن ٥٠.  الُكبرى، وميكاُل الصُّغرىميَرُب: ُهما
سُم رئيِس  سُم َزوَجِتِه أخينوَعَم ِبنَت أخيَمْعَص، وا ا

وآاَن َقيُس أبو ٥١. ُجنِدِه أبنيَر بَن نيَر َعمُّ شاُوَل
  . بَني أبـيئيَل شاُوَل، ونيُر أبو أبنيَر آانا ا

وآاَنِت الحرُب على الفِلسطيِّيَن َشدیدًة طوَل أّیاِم ٥٢
وآاَن شاُوُل َیُضمُّ إليِه ُآلَّ َرُجٍل جبَّاٍر أو . شاُوَل

  . ُشجاٍع َیراُه
  ١٥الفصل 

  الحرب على بني عماليق
أنا اّلذي أرَسَلني الّربُّ «: وقاَل َصموئيُل ِلشاُوَل١

سَمِع اآلَن  ألمَسَحَك َمِلكًا على شعِبِه َبني ِإسرائيَل، فا
َتذآَّرُت ما : هذا ما یقوُل الّربُّ القدیُر٢.  قوَل الّربِّ

فَعَل َبنو َعماليَق ِبَبني ِإسرائيَل حيَن خَرجوا ِمن 
ذَهِب اآلَن  فا٣،  ِمْصَر، وآيَف هاَجموُهم في الطَّریِق

 جميَع ما لُهم وال َتعُف  ضِرْب َبني عماليَق، وأهِلْك وا
ألطفاَل والرُّضََّع قُتِل الرِّجاَل والنِّساَء وا َعنُهم، بِل ا

فنادى شاُوُل ٤. »والبَقَر والغَنَم والِجماَل والحميَر
، فكانوا مَئتي ألِف َرُجٍل  ِرجاَلُه وأحصاُهم في َطالیَم

فقاَدُهم إلى ٥. ِمْن ِإسرائيَل وعَشَرَة آالٍف ِمْن َیهوذا
: وقاَل ِللَقينيِّيَن٦. مدینِة العماليقيِّيَن وَآَمن في الوادي

خُرجوا ِمْن َبيِن العماليقيِّيَن فال َتهِلكوَن  قوموا ا«
ألنَّ أسالَفُكم أحَسنوا إلى َبني إسرائيَل حيَن . مَعُهم

.  ِمْن َبيِنِهم فخَرَج القينيُّوَن. »خَرجوا ِمْن ِمْصَر
   إلى شوَر وضَرَب شاُوُل َبني عماليَق ِمْن حویَلَة٧

ني عماليَق وأسَر أجاَج َمِلَك َب٨اّلتي ُقباَلَة ِمْصَر، 
وَعفا شاُوُل ٩. حيًّا، وقَتَل شعَبُه جميعًا ِبـَحدِّ السَّيِف

وِرجاُلُه َعن أجاَج، ولم ُیهِلكوا خيَرَة الغَنِم والبَقِر 
والِخراِف، وآلَّ ما آاَن جيِّدًا، وإنَّما أهَلكوا ُآلَّ ما 

  . آاَن حقيرًا هزیًال

  نقمة الرب على شاول
َنِدمُت على إقاَمتي «١١: فقاَل الّربُّ ِلَصموئيَل١٠

. »شاُوَل َمِلكًا، ألنَّه ماَل عنِّي ولم َیسَمْع ِلكالمي
ُثمَّ ١٢. فَتضایَق َصموئيُل وصَرَخ إلى الّربِّ ُآلَّ ليِلِه

ذَهَب شاُوُل «: َبكََّر في الصَّباِح ِللقاِء شاُوَل، فقيَل َله
تَّجَه ُنزوًال   ِلَنفِسِه ُنُصبًا، ثمَّ ا، حيُث أقاَم إلى الَكرَمِل
فلمَّا جاَء َصموئيُل إلى شاُوَل قاَل ١٣. » إلى الِجلجاِل

ُمباَرٌك أنَت ِعنَد الّربِّ، فأنا َسِمعُت «: َله شاُوُل
ما هذا الصَّوُت، «: فسأَلُه َصموئيُل١٤. »ِلكالِمِه

 فأجاَبُه١٥» صوُت الغنِم وَصوُت البَقِر اّلذي أسَمُع؟
َغِنَمها الشَّعُب ِمْن َبني عماليَق، جاؤوا «: شاُوُل

خيَرَة الغَنِم والبَقِر لُيَقدِّموا ذباِئَح ِللّربِّ إلِهَك، والباقي 
َمهًال فأخِبَرَك ِبما «: فقاَل َله َصموئيُل١٦. »أهَلكوُه

: فقاَل َله شاُوُل. »آلََّمني ِبِه الّربُّ في هذا اللَّيِل
ُآنَت حقيرًا في عيَني «: َصموئيُلفقاَل ١٧. »َتكلَّْم«

َنفِسَك، َفِصرَت رئيسًا ألسباِط ِإسرائيَل، مَسحَك 
وأرسَلَك إلى َبني عماليَق وقاَل ١٨. الّربُّ َمِلكًا عَليِهم

إذَهْب وقاِتْل أوَلئَك األثَمَة حّتى َیفَنوا، وأهِلْك ُآلَّ : لَك
لَغنيَمَة فلم َتسَمْع ِلصوِت الّربِّ، وفضَّلَت ا١٩. ما لُهم

: فقاَل شاُوُل ِلَصموئيَل٢٠. »وَعملَت الشَّرَّ في عينيِه
َسِمعُت ِلصوِت الّربِّ وَذَهبُت إلى حيُث أرَسَلني، «

. َفِجئُت ِبأجاَج َمِلِك َبني عماليَق وأهَلكُت شعَبُه
ولكنَّ ِرجالي لم ُیهِلكوا ِمَن الَغنيَمِة خيَرَة الغَنِم ٢١

موها ذبائَح ِللّربِّ إلهَك في والبَقِر، بل أَخذوها ليقدِّ
  : فقاَل َصموئيُل٢٢. »الِجلجاِل

  أبالُمحَرقاِت َمسرَُّة الّربِّ وِبالذَّباِئِح؟«
  أم ِبالطَّاعِة ِلكالِمِه؟

  الطَّاعُة َخيٌر ِمَن الذَّبـيحِة،
  . واإلصغاُء أفَضُل ِمْن َشحِم الِكباِش

  فالتَمرُُّد خطيَئٌة آالِعراَفِة،٢٣
  . یمٌة ِآعباَدِة األوثاِنوالِعناُد جر

فاآلَن، ِبما أنََّك رَفضَت آالَم الّربِّ، رَفضَك الّربُّ 
َخِطئُت «: فقاَل شاُوُل ِلَصموئيَل٢٤. »ِمَن الُمْلِك

حيُث عَصيُت أمَر الّربِّ وَآالَمَك، ألنِّي ِخفُت ِمَن 
فأرجو أْن تغِفَر خطيئتي ٢٥. الشَّعِب وَسِمعُت لُهم
فقاَل ٢٦. » الِجلجاِل ألسُجَد ِللّربِّوَترِجـَع معي إلى

ال أرِجـُع مَعَك، ألنََّك رَفضَت آالَم «: َله َصموئيُل
وَهمَّ ٢٧. »الّربِّ رَفَضَك الّربُّ َمِلكًا على ِإسرائيَل

َصموئيُل باإلنصراِف فأمَسَك شاُوُل ِبطَرِف ِرداِئِه 
َكَة َسيُشقُّ الّربُّ َممَل«: فقاَل َله َصموئيُل٢٨. نَشقَّ فا

.  ِإسرائيَل َعنَك اليوَم وُیعطيها ِلَمن هَو َخيٌر ِمنَك
َربُّ ِإسرائيَل َجلَّ َجالُله ال یكِذُب وال َینَدُم، فما ٢٩
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َخِطئُت ومَع «: فقاَل شاُوُل٣٠. »هَو بإنسانٍِ لَينَدَم
هذا فأآرْمني أماَم ُشيوِخ شعبـي وَبني ِإسرائيَل، 

فرَجَع ٣١. »َلِهَكرِجـْع معي ألسُجَد ِللّربِّ إ وا
  . َصموئيُل مَع شاُوَل، وَسَجَد شاُوُل ِللّربِّ

ِجئني ِبأجاَج َمِلِك َبني «: وقاَل َصموئيُل ِلشاُوَل٣٢
فذَهَب إليِه أجاُج ُمسَتبِشرًا وهَو یقوُل في . »عماليَق
فقاَل َله ٣٣. »ها خطُر الموِت زاَل«: نْفِسِه

 ِمْن أوالِدِهنَّ، آما َحَرَم َسيُفَك النِّساَء«: َصموئيُل
وَقطَع َصموئيُل أجاَج أماَم . »ُتحَرُم أمَُّك ِمْن أوالِدها

  . الّربِّ في الِجلجاِل
نصَرَف َصموئيُل إلى الرَّامِة وَصِعَد شاُوُل  ثمَّ ا٣٤

ولم َیرُه َصموئيُل إلى یوِم ٣٥.  إلى َبيِتِه في َجبَعَة
بُّ ألنَّه أقاَم شاُوَل وَنِدَم الّر. َوفاِتِه، َلكنَُّه أِسَف عَليِه
  . َمِلكًا على َبني ِإسرائيَل

  ١٦الفصل 
  داود یمسح ملكا

إلى متى َتتأسَُّف على «: وقاَل الّربُّ ِلَصموئيَل١
شاُوَل وأنا رَفضُته َمِلكًا على ِإسرائيَل؟ فامِأل القْْرَن 

يِت َلحَم، ألنِّي بالزَّیِت وَتعاَل ُأرِسُلَك إلى َیسَّى في بـ
آيَف «: فقاَل َصموئيُل٢. »خْترُت ِمْن َبنيِه َمِلكًا ا

ُخْذ «: فقاَل َله الّربُّ. أذَهُب؟ إْن عَرَف شاُوُل َیقُتُلني
ِجئُت ُألَقدَِّم ذبـيحًة ِللّربِّ، : مَعَك ِعْجلًة ِمَن البَقِر وُقْل

 وادُع َیسَّى إلى الذَّبـيحِة، وأنا ُأشيُر عَليَك ِبما٣
ففَعَل َصموئيُل ٤. »مَسْح َمِلكًا َمْن ُأَسمِّيِه لَك تفَعُل، وا

ضطَرَب  فا. آما أمَرُه الّربُّ وجاَء إلى َبيِت َلحَم
» أِلَخيٍر َمجيُئَك؟«: ُشيوُخ المدینِة ِعنَد ِلقاِئِه وقالوا َله

ِجئُت ألَقدَِّم ذبـيحًة، فَتطهَّروا وَتعالوا . نعم«فقاَل ٥
وأمَر َیسَّى وَبنيِه أْن یَتطهَّروا . »ِةمعي إلى الذَّبـيح

  . أیضًا، وَدعاُهم إلى الذَّبـيحِة
فلما حَضروا نَظَر َصموئيُل إلى أليآَب بِن َیسَّى، ٦

. »هذا هَو الَمِلُك اّلذي اختاَرُه الّربُّ«: فقاَل في نْفِسِه
ال َتلَتِفْت إلى َمنظِرِه «: فقاَل الّربُّ ِلصموئيَل٧

 فأنا َرَفضتُه ألنَّ الّربَّ ال ینُظُر آما وُطوِل قاَمِتِه،
فاإلنساُن ینُظُر إلى الَمظَهِر، وأمَّا . ینُظُر اإلنساُن

بَنُه  ثمَّ َدعا َیسَّى ا٨. »الّربُّ فينُظُر إلى القلِب
وهذا أیضًا «: أبـيناداَب ِللُمروِر أماَم َصموئيَل، فقاَل

بِنِه َشمََّة، أْن  ِن اُثمَّ طَلَب َیسَّى ِم٩. »َلم َیخَتْرُه الّربُّ
وهذا أیضًا لم َیخَتْرُه : َیمرَّ بِه، فقاَل َصموئيُل

وهكذا حّتى مرَّ َسْبَعٌة ِمْن َبنيِه أماَم ١٠. »الّربُّ
لم َیخَتِر الّربُّ «: َصموئيَل، فقاَل َصموئيُل ِلـيسَّى

أهوالِء جميُع «: ثمَّ قاَل َله١١. »أحدًا ِمْن هؤالِء
. »َبقَي الصَّغيُر وهَو َیرعى الغَنَم «:فأجاَبُه» َبنيَك؟
أرِسْل َفِجئنا بِه، ألنَّنا ال نأُآُل حّتى یأتَي «: فقاَل َله
فأرسَل وجاَء بِه، وآاَن حَسَن العيَنيِن، ١٢. »إلى ُهنا

مَسْحُه  ُقِم ا«: فقاَل الّربُّ ِلَصموئيَل. وسيَم المنَظِر
زَّیِت فأخَذ َصموئيُل قرَن ال١٣. »َمِلكًا، فهذا هَو

ومسَحُه َمِلكًا ِمْن َبيِن إخَوِتِه، فحلَّ روُح الّربِّ على 

ونهَض َصموئيُل وعاَد . داُوَد ِمْن ذِلَك اليوِم فصاِعدًا
  .  إلى الرَّامِة
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وفاَرَق روُح الّربِّ شاُوَل، وأزَعَجُه روٌح شرِّیٌر ١٤

ها روٌح شرِّیٌر ِمْن «: قاَل َله َخَدُمُهف١٥. ِمْن ِعنِدِه
َفُمرنا یا سيِّدي أْن نبَحَث ١٦ِعنِد الّربِّ ُیزِعُجَك، 

عتراَك  َعْن َرُجٍل ُیحِسُن الضَّرَب بالعوِد، حّتى إذا ا
. »الرُّوُح الشِّرِّیُر ِمْن ِعنِد اِهللا یضِرُب ِبالعوِد فَتنَتِعُش

َرُجٍل ُیحِسُن َفتِّشوا َعْن «: فقاَل لُهم شاُوُل١٧
: فقاَل أحُد َخدِمِه١٨. »الضَّرَب ِبالعوِد وجيئوني بِه

بنًا ِلـيسَّى ِمْن َبيَت لحَم ُیحِسُن الضَّرَب  رأیُت ا«
ِبالعوِد، وهَو ُشجاٌع وأهٌل ِللحرِب، وفصيٌح حَسُن 

فأرَسَل شاوُل إلى َیسَّى ١٩. »الَمنَظِر، والّربُّ مَعُه
. »بَنَك اّلذي َیرعى الغَنَم اوَد اأرِسْل إليَّ د«: یقوُل َله

فأخَذ َیسَّى حمارًا عَليِه ُخبٌز وِزقُّ خمٍر وَجدٌي ٢٠
. بِنِه إلى شاُوَل ِمَن المَعِز، وأرسَل ذِلَك ُآَلُه مَع داُوَد ا

فجاَء داُوُد إلى شاُوَل وراَح َیخدُمُه، فأَحبَُّه ِجدًّا ٢١
لى َیسَّى وأرسَل شاُوُل إ٢٢. وَجعَلُه حاِمَل ِسالِحِه

دْع داُوَد ُهنا في ِخدَمتي، ألنَُّه َینَعُم «: یقوُل َله
عَترى شاُوَل الرُّوُح  وآاَن إذا ا٢٣. »ِبرضاي

الشِّرِّیُر ِمْن ِعنِد اِهللا یأُخُذ داُوُد العوَد وَیضِرُب بِه، 
فَيسَتریُح شاُوُل وَینتعُش، وَینصِرُف الرُّوُح الشِّرِّیُر 

  . َعنُه
  ١٧الفصل 
   یتحدى بني إسرائيلجليات

جَتَمعوا في  وحَشَد الفِلسطيُّوَن ُجيوَشُهم ِللحرِب وا١
سوآوَه، في أرِض َیهوذا، وَنَزلوا َبيَن سوآوَه 

صَطفُّوا ِلمحاربِة   في أفسِس دمِّيَم، وا وعزیقَة
وا واجتمَع شاُوُل ورجاُل ِإسرائيَل ونزل٢. الفِلسطيِّيَن

ووقَف الفِلسطيُّوَن على جَبلٍِ ِمْن ٣  في وادي الُبْطِم
ُهنا، وِرجاُل ِإسرائيل على جَبٍل ُمقاِبٍل، وَبيَنُهُم 

فخَرَج َرُجٌل ُمباِرٌز ِمْن ُصفوِف الفِلسطيِّيَن ٤. الوادي
، وآاَن ُطوُلُه ِستَّ أذُرٍع  سُمُه ُجلياُت ِمْن مدیَنِة َجتَّ ا

خوَذٌة ِمْن ُنحاٍس، وآاَن البسًا وعلى رأِسِه ٥وِشبرًا، 
وعلى ٦ِدرعًا َمْزروَدًة، وزُنها ُربُع ِقنطاِر نحاٍس، 

ِرجَليِه ساقاِن ِمْن ُنحاٍس، وبـيَن َآِتفيِه ُرمٌح ِمْن 
وَقناُة ُرمِحِه غليَظٌة َآنوِل النُّساِج ووزُن ٧ُنحاٍس، 

وآاَن مَعُه َرُجٌل . رأِس الرُّمِح، َرطالِن ِمْن حدیٍد
فوقَف ونادى ُصفوَف ِإسرائيل وقاَل ٨. ُل ُترَسُهَیحِم
ِلماذا َتصطفُّوَن ِللحرِب أنا فِلسطيٌّ، وأنتُم «: لُهم

فإْن حاَرَبني ٩. ختاروا َرُجًال ُیناِزُلني عبـيُد شاُوَل فا
وقَتَلني ِصرنا لُكم عبـيدًا، وإْن تغلَّبُت أنا عَليِه وقَتلُتُه 

ُثمَّ قاَل ١٠. »ِدموَنناَتصيروَن أنُتم لنا عبـيدًا وَتخ
هاتوا . أنا أتَحدَّى ُصفوَف ِإسرائيَل اليوَم«: الفِلسطيُّ

فسِمـَع شاُوُل وجميُع ِرجاِل ١١. »لي َرُجًال ُیبارُزني
  . رتاعوا وخافوا ِجدًّا ِإسرائيَل آالَم الفِلسطيِّ هذا، فا

  داود في معسكر شاول
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بَن َرجٍل أفراتيٍّ ِمْن َبيَت َلحَم في   اوآاَن داُوُد١٢
وَله ثمانيُة َبنيَن، وفي أّیاِم شاُوَل . سُمُه َیسَّى َیهوذا ا

  . َبلَغ َیسَّى ِسنَّ الشَّيخوَخِة
وَتِبـَع َثالَثٌة ِمْن أبناِء َیسَّى الِكباِر شاُوَل إلى ١٣

الحرِب، وُهم أليآُب وهَو الِبكُر، وأبـيناداُب ثانيِه، 
وفيما َتِبـَع . وآاَن داُوُد أصَغَرُهم١٤. ُة الثَّاِلُثوشمَّ

آاَن داُوُد یذَهُب إليِه ویعوُد ١٥الثَّالَثُة الِكباُر شاُوَل 
وظلَّ ١٦. إلى َبيِتِه ِلـَيرعى غَنَم أبـيِه في َبيَت َلحَم

ُجلياُت الفِلسطيُّ َیتحدَّى ُصفوَف ِإسرائيَل أرَبعيَن 
  . یومًا صباحًا ومساًء

ُخْذ إلخوِتَك ُقفًَّة ِمْن هذا «: بِنِه َل َیسَّى ِلداُوَد اوقا١٧
الَفریِك وهِذِه األرِغَفَة العَشَرَة وأسِرْع إليِهم في 

وُخْذ هِذِه الُجبناِت الَعْشَر ِلقاِئِد األلِف، ١٨. الُمعسَكِر
سأْل َعْن سالمِة إخوِتَك وُخْذ ِمنُهم عالمًة تؤآُِّد لي  وا

ا مَع شاُوَل وجميِع ِرجاِل وآانو١٩. »سالَمَتُهم
  . ِإسرائيَل في وادي إیلَة ُیقاِتلوَن الفِلسطيِّيَن

فَبكََّر داُوُد في الصَّباِح وأوآَل الغَنَم إلى َمْن ٢٠
َیحُرُسها، وحَمَل الطَّعاَم ومضى آما أمَرُه َیسَّى، 
فوَصَل إلى الُمعسَكِر ِعنَدما آاَن جيُش ِإسرائيَل 

صطفَّ ِرجاُل  وا٢١. لحرِبَیصطفُّوَن هاِتفيَن ِل
فترَك داُوُد ٢٢. ِإسرائيَل والفِلسطيُّوَن ُمتقاِبليَن

الطَّعاَم اّلذي مَعُه في َیِد حاِفِظ األمِتعِة، وأسَرَع إلى 
وَبيَنما ٢٣. ُصفوِف الُمقاِتليَن َیسأُل َعْن سالمِة إخَوِتِه

هَو ُیَكلُِّمُهم، خَرَج الُمباِرُز ُجلياُت ِمْن صفِّ 
  . سطيِّيَن وتكلََّم آعاَدِتِه، فسِمـَع داُوُدالفِل
فلمَّا رآُه ِرجاُل ِإسرائيَل هَربوا ِمْن وجِهِه ٢٤

َتطلَّعوا إلى هذا الرَّجِل القاِدِم «: وقالوا٢٥. خاِئفيَن
َمْن َقَتَلُه ُیغنيِه الَمِلُك، . ِلـيتحدَّى ِرجاَل ِإسرائيَل

 ِمَن الضَّراِئِب بَنَتُه، ویعفو أهَل َبيِتِه وُیزوُِّجُه ا
: فقاَل داُوُد ِللحاِضریَن٢٦. »والسُّخَرِة في ِإسرائيَل

ماذا َیناُل َمْن یقُتُل هذا الفِلسطيَّ وُیبِعُد العاَر َعْن «
ِإسرائيَل؟ وَمْن یكوُن هذا الفِلسطيُّ غيُر الَمختوِن، 

فأعادوا ٢٧» حّتى َیتحدَّى ُصفوَف جيِش اِهللا الحيِّ؟
. »هكذا َیناُل َمْن َیقتُلُه«: ، وقالواَله آالَم الَملِك

فسِمـَع أليآُب، أخوُه األآَبُر، ما تكلََّم بِه داُوُد مَع ٢٨
لماذا ِجئَت إلى ُهنا؟ «: الرِّجاِل، فغِضَب عَليِه وسأَلُه

ومَع َمْن َتَرآَت ِتلَك الَغنماِت القليلَة في الَبرِّیَِّة؟ أنا 
. » ِلَترى الحرَبِجئَت. أعِرُف ُغروَرَك وُخبَث قلِبَك

ماذا فَعلُت؟ أما لي َحقٌّ في «: فقاَل َله داُوُد٢٩
نصَرَف ِمْن ِعنِدِه إلى ناحيٍة ُأخرى  وا٣٠» الكالِم؟

  . وسأَل الرِّجاَل السُّؤاَل نْفَسُه فأجابوُه ِبالجواِب نْفِسِه
وَسِمـَع َبعُضُهم آالَم داُوَد، فَتحدَّثوا بِه أماَم شاُوَل ٣١

ال َینَقِطـْع قلُب أحٍد «: فقاَل داُوُد ِلشاُوَل٣٢. فطَلَبُه
. »أنا أذَهُب یا سيِّدي وأحاِرُبُه. ِبَسبِب هذا الفِلسطيِّ

ال ُقدَرَة لَك على ِلقاِئِه وِقتاِلِه، «: فقاَل لُه شاُوُل٣٣
فأجاَبُه ٣٤. »ألنَّك أنَت فًتى وهَو ُیحارُب ُمنُذ ِصباُه

 أبـي، فإذا خَطَف ُآنُت یا سيِّدي أرعى غَنَم«: داُوُد
خَرجُت وراَءُه ٣٥أسٌد أو دبٌّ شاًة مَن القطيِع، 

وَضربُتُه وخلَّصُتها ِمْن َفِمِه، وإذا وَثَب عليَّ أمَسكُتُه 

وهكذا آنُت یا سيِّدي أقتُل ٣٦. ِبَذقِنه وَضَربُتُه فَقتلُتُه
أسدًا أو دبًّا، وسيكوُن هذا الفِلسطيُّ غيُر الَمختوِن 

نُهما، ألنَُّه َتحدَّى ُصفوَف ُجنوِد اِهللا ِمثَل واحٍد ِم
الّربُّ اّلذي أنَقَذني ِمَن «: ُثمَّ قاَل داُوُد٣٧. »الحيِّ

فقاَل َله . »األسِد والدبِّ ُیَخلُِّصني من هذا الفِلسطيِّ
وألَبَسُه ٣٨. »إذَهْب، ولَيُكِن الّربُّ مَعَك«: شاُوُل

 ُنحاٍس، شاُوُل ثياَبه، وجَعَل على رأِسِه خوذًة ِمْن
وَتقلََّد داُوُد سيَف شاُوَل َفوَق ثياِبِه ٣٩. وألَبَسُه ِدرعًا

وأراَد أْن یمشَي فلم یقِدْر، ألنَُّه لم یكن ُمعتادًا على 
ال أقِدُر أْن أمشَي ِبكلِّ «: فقاَل ِلشاوَل. هذا ِمْن َقبُل
. وَنَزعها داُوُد َعنُه. »ألنِّي ما اعَتدُتها. هِذِه األشياِء

نَتقى خمسَة حجارٍة ُملٍس   أخَذ َعصاُه ِبيِدِه، واُثم٤٠َّ
ِمْن الوادي ووَضَعها في الكيِس أِو الِجراِب اّلذي 

  . وأخَذ ِمقالَعُه ِبيِدِه وبَرَز للفِلسطيِّ. َیحِمُلُه الّراعي

  داود یهزم جليات
 الحاِمُل فَتقدََّم الفِلسطيُّ صوَب داُوَد، ومَعُه الرَّجُل٤١

ستخفَّ بِه ألنَُّه آان  وتطلََّع إلى داُوَد، فا٤٢. ُترَسُه
أَآلٌب أنا «: فقاَل َله٤٣. فًتى طریًّا جميَل الَمنَظِر
. وأنَزَل َلعَنَة آلهِتِه عَليِه» حّتى َتجيَئني ِبالَعَصا؟

َتعاَل فأجَعَل َلحَمَك ِلُطيوِر السَّماِء «: ُثمَّ قاَل َله٤٤
أنَت َتجيُئني «: فأجاَبُه داُوُد٤٥. »یَِّةوُوحوِش الَبرِّ

سِم الّربِّ  ِبالسَّيِف والرُّمِح والتُّرِس وأنا أجيُئَك با
في ٤٦. القدیِر، إلِه جيِش ِإسرائيَل اّلذي أنَت َتحدَّیَتُه

هذا اليوِم ُیَسلُِّمَك الّربُّ إلى َیدي، فأقُتلَك وأقَطُع 
ُجنوِد الفِلسطيِّيَن رأَسَك َعْن َآِتَفيَك، وأجَعُل ُجثـَث 

ِلُطيوِر السَّماِء ووحوِش الَبرِّیَِّة، حّتى تعَلَم األرُض 
ویعَلَم جميُع اّلذیَن ُهنا أنَّ ٤٧ُآلُّها أنَّ ِإلسرائيَل إلهًا، 

الّربَّ ال یحتاُج إلى السَّيِف والرُّمِح ِلـُيَخلَِّص شعَبُه، 
  . » أیدیناألنَّ الّربَّ سّيُد الحرِب، وهَو ُیَسلُِّمُكم إلى

ولمَّا هبَّ الفِلسطيُّ ِلُمالقاِة داُوَد، توجََّه داُوُد ٤٨
وَمدَّ یدُه إلى الِجراِب وأخَذ ِمنُه ٤٩. ُمسِرعًا إليِه

نغَرَز  وا. حجرًا، وَقَذَفُه ِبالِمقالِع فأصاَبُه في َجبَهِتِه
وهكذا ٥٠. الحجُر فيها، فسَقَط على وجِهِه أرضًا

سطيِّ ِبالمقالِع والحجِر، ضرَبُه تغلََّب داُوُد على الفِل
فأسَرَع إلى ٥١ولم یكن في َیِد داُوَد سيٌف، . وقتَلُه

ستلَُّه ِمْن ِغمِده فقتَلُه  الفِلسطيِّ، وأخَذ سيَفُه ِمنُه وا
فلمَّا رأى الفِلسطيُّوَن جبَّاَرُهم القى . وَقطَع رأَسُه

وهَجَم ِرجاُل ِإسرائيَل وَیهوذا ٥٢. َمصَرَعُه هَربوا
وهتفوا ُهتاَف الحرِب والَحقوا الفِلسطيِّيَن حّتى 

ُثمَّ رَجَع ِرجاُل ِإسرائيَل ٥٣.  أبواِب َجتَّ وَعقروَن
وأخَذ ٥٤. َعْن ُمطاَردِتِهم َبعَد أْن َنَهبوا ُمَعسكَرُهم

داُوُد رأَس ُجلياِت الفِلسطيِّ وجاَء به إلى أوَرشليَم، 
  . َخيمِتِهحتَفَظ ِبسالِح الفِلسطيِّ في  ولكنَُّه ا

  داود یدخل على شاول
ولمَّا رأى شاُوُل داُوَد یخُرُج إلى الفِلسطيِّ قاَل ٥٥

» إبُن َمْن هذا الفتى یا أبنيُر؟«: ألبنيَر قائِد الجيِش
. »وحياِتَك أیُّها الَمِلُك ال أعِرُفُه«: فأجاَبُه أبنيُر

فلمَّا ٥٧. »بُن َمْن هذا الفتى َسِل ا«: فقاَل َله الَمِلُك٥٦
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رَجَع داُوُد َبعَد َقتِلِه الفِلسطيَّ، وأخَذُه أبنيُر وأدَخَلُه 
سأَلُه ٥٨. على شاُوَل، ورأُس الفِلسطيِّ في َیِدِه

أنا «: فأجاَبُه داُوُد» إبُن َمْن أنَت یا فتى؟«: شاُوُل
  . »ابُن عبِدَك َیسَّى ِمْن َبيَت َلحَم

  ١٨الفصل 
َغ داُوُد من آالِمِه مع شاُوَل تعلََّق قلُب ولمَّا فر١

وأبقاُه شاُوُل في ذِلَك ٢. یوناثاَن ِبداُوَد وأحبَُّه آنفِسِه
وقطَع ٣. اليوِم ِعنَدُه، ولم َیَدْعُه َیرِجـُع إلى بـيِت أبـيِه
وخَلَع ٤یوناثاُن مَع داُوَد َعهدًا ألنَُّه أحبَُّه مثَل نْفِسِه، 

وأعطاها َله مَع ساِئِر ثياِبِه، حّتى الُجبََّة اّلتي عَليِه 
وآاَن داُوُد یذَهُب حيُثما ٥. سيِفِه وَقوِسِه وِحزاِمِه

. أرسَلُه شاُوُل وَینجُح، فَجعَلُه شاُوُل قائدًا في جيِشِه
وحُسَن ذِلَك ِعنَد جميِع الشَّعِب وِعنَد ِرجاِل شاُوَل 

  . أیضًا

  شاول یغار من داود
ولمَّا رَجَع شاُوُل الَمِلكُِ وُجنوُدُه مَن الحرِب، ٦

ومَعُهم داُوُد اّلذي انتَصَرعلى الِفلسطيِّ، خرَجِت 
النِّساُء ِمْن جميِع ُمُدِن إسرائيَل ِللقاِئِهم وُهنَّ ُیغنِّيَن 

َفِرحاٍت، وَیرُقصَن ِبُدفوٍف وآالِت َطَرٍب، 
لوَف، وداُوُد َقتَل شاُوُل األ«وُیَردِّدوَن هاِزجاٍت ٧

فغِضَب شاُوُل ِجدًّا وساَءُه ذِلَك ٨. »عَشراِت اُأللوِف
َجعْلَن ِلداُوَد عَشراِت اُأللوِف، وأمَّا «،: الكالُم، وقاَل

وَبعُد، فما َبقَي َله إالَّ أْن یأخَذ . لي فَجعْلَن ُألوفًا
وأخَذ شاُوُل َیضُمُر الشَّرَّ لداُوَد ُمنُذ ذِلَك ٩. »الَمملكَة
  . ِماليو
سَتولى على شاُوَل روٌح  وآاَن في الَغِد أِن ا١٠

شرِّیٌر ِمْن ِعنِد اِهللا، فأخَذ َیهذي داِخَل َبيِتِه وداُوُد 
وآاَن في َیِد شاُوَل . َیضِرُب ِبالعوِد، آعاَدِتِه ُآلَّ یوٍم

سأَسمُِّر «: فَرماُه بِه مرََّتيِن قاِئًال في نْفِسِه١١ُرمٌح، 
  . فَتنحَّى َعنُه داُوُد في الَمرَّتيِن» ! داُوَد على الحاِئط

وخاَف شاُوُل ِمْن داُوَد ألنَّ الّربَّ تَرَآُه وآاَن مَع ١٢
فأبَعَدُه َعنُه وجَعَلُه ِبُرتَبِة قائِد ألٍف، فكاَن ١٣. داُوَد

وَینَجُح في جميِع ُطرِقِه ألنَّ الّربَّ ١٤. یقوُد الشَّعَب
. َفَزَع ِمنُهورأى شاُوُل نجاَحُه ف١٥. آاَن مَعُه

وأحبَّ جميُع شعِب ِإسرائيَل وَیهوذا داُوَد ألنَُّه ١٦
  . آاَن یقوُدُهم في ُآلِّ ُحروِبِهم

  داود یتزوج ابنة شاول
بَنتي الُكبرى َميَرُب  هِذِه ا«: وقاَل شاُوُل ِلداُوَد١٧

 ُشجاعًا ُأعطيها لَك َزوَجًة، َشرَط أْن تكوَن لي قائدًا
قاَل شاُوُل ذِلَك ألنَُّه َفكَّر . »وُتحاِرَب ُحروَب الّربِّ

هكذا ال ُیقَتُل داُوُد ِبَيدي، بل ِبَيِد «: في َنْفِسِه
  . »الفِلسطيِّيَن

َمْن أنا، وما سيرتي وَعشيَرُة «: فقاَل داُوُد ِلشاُوَل١٨
» أبـي في َبني ِإسرائيَل حّتى أآوَن ِصهَر الَمِلِك؟

 حيَن جاَء وقُت َزواِجها ِمْن داُوَد، ُأعطيْت ولكْن١٩
  .  َزوَجًة ِلَعدِرئيَل الَمحوليِّ

بَنَة شاُوَل أحبَّت داُوَد، فلمَّا َعِلَم  على أنَّ ميكاَل ا٢٠
: وقاَل في نْفِسِه٢١شاُوُل باألمِر رأى ذِلَك حَسنًا، 

. »ُأعطيها َله فتكوُن َله َشَرآًا، وَیقُتُلُه الفِلسطيُّوَن«
وأمَر ٢٢. »ُتصاِهُرني اليوَم«: قاَل ِلداُوَد ثانيًةف

: حاشَيَته أْن یَتكلَّموا مَع داُوَد ِسرًّا وَیقولوا َله
َحظيَت ِبرضى الَمِلِك، وأحبََّك جميُع حاشَيِتِه، «

: فلمَّا َسِمـَع هذا الكالَم قاَل لُهم٢٣. »فصاِهْرُه اآلَن
» سكيٌن وضيٌع؟أَحقًّا ُأصاِهُر الَمِلَك، وأنا رُجٌل ِم«
هذا «: فقاَل شاُوُل٢٥فأخَبروا شاُوَل ِبكالِم داُوَد، ٢٤

ال َیرَغُب الَمِلُك في الَمهِر، ولكنَُّه : ما َتقولوَن ِلداُوَد
. »نِتقامًا ِمْن أعداِئِه ُیریُد مَئَة ُغلَفٍة ِمَن الفِلسطيِّيَن ا

 .وآاَن شاُوُل َینوي أْن َیرمَيُه َبيَن أیدي الفِلسطيِّيَن
فأخَبروا داُوَد ِبهذا الكالِم، فَسرَُّه أْن یكوَن ِبذِلَك ٢٦

حّتى قاَم وذَهَب ٢٧ولم َیُطِل الوقُت . ِصهرًا ِللَمِلك
مَع ِرجاِلِه وقتَل ِمَن الفلسطيِّيَن مَئتي رُجٍل، وجاَء 

فزوََّجُه . ِبــُغَلِفِهم ُآلِّها إلى الَمِلك ِلـيكوَن َله ِصهرًا
  . بَنَتُه ميكاَل ا

وفِهَم شاُوُل أنَّ الّربَّ مَع داُوَد وأنَّ ميكاَل ابنَتُه ٢٨
زداَد خوفًا ِمنُه وصاَر عدوًّا َله ُطوَل  فا٢٩ُتِحبُُّه، 
  . حياِتِه
وُآلَّما آاَن قادُة الفِلسطيِّيَن َیخرجوَن ِللحرِب، ٣٠

. آاَن داُوُد ینجُح في ِقتالهم أآَثَر ِمْن جميِع قادِة شاُوَل
  . ُه ِجدًّاسُم شتَهَر ا فا

  ١٩الفصل 
  شاول یطارد داود

بَنُه وجميَع حاشيِتِه أنَُّه عَزَم  وأخَبَر شاُوُل یوناثاَن ا١
وآاَن یوناثاُن ُیِحبُّ داُوَد آثيرًا، . على َقتِل داُوَد

أبـي ُیریُد قتَلَك َفكْن َحِذرًا ُمنُذ صباِح «: فقاَل َله٢
وأنا أخُرُج مَع أبـي ٣.  مكاٍن خفيٍّالَغِد وأقْم في

وأِقُف في الحقِل اّلذي تكوُن فيِه، وُأآلُِّمُه في شأِنَك 
  . »وأرى ما یكوُن وأخبُرَك

ال «: متَدَح یوناثاُن داُوَد أماَم أبـيِه شاُوَل وقاَل وا٤
یخطِأ الملُك في عبِدِه داُوَد، فهَو لم ُیِسـْئ إليَك، 

خاَطَر ِبنْفِسِه وقَتَل ٥ .وأعماُلُه آاَنت ِلَخيرَك
الفِلسطيَّ، فأحَرَز الّربُّ نصرًا عظيمًا لجميِع َبني 

وأنَت شاَهدَت ذِلَك وفِرحَت، فلماذا تخطُأ . ِإسرائيَل
» لّله بسفِك دٍم بريٍء وتقُتُل داُوَد بغيِر سَبٍب؟

حٌي هَو «: فسِمـَع شاُوُل لكالِم یوناثاَن وحَلَف٦
فدعا یوناثاُن داُوَد وأخبَرُه ٧. »الّربُّ ال أقُتُل داُوَد

بهذا ُآلِِّه وأدخَلُه على شاُوَل، فأخَذ َیخدُمُه آما في 
  . السَّابِق

وعادِت الحرُب، فخَرَج داُوُد وحاَرَب الفِلسطيِّيَن ٨
. وأنزَل ِبهم هزیمًة عظيمًة فهربوا ِمْن وجِهِه

عترى شاُوَل روٌح شرِّیٌر ِمْن ِعنِد الّربِّ، وآاَن  وا٩
لسًا في َبيِتِه، والّرمُح في یِدِه، وداُوُد َیضرُب جا

فحاوَل شاُوُل أْن یضرَب داُوَد بالرُّمِح ١٠. بالعوِد
وُیلِصَقُه بالحائِط، فتنحَّى داُوُد، فغرَز الرُّمُح في 

  . الحائِط وهرَب داُوُد ونجا بحياِتِه تلَك اللَّيلَة
دوَنُه فأرسَل شاُوُل ُرسًال إلى َبيِت داُوَد یَترص١١َّ

إْن ُآنَت ال «: فقاَلت َله ميكاُل زوجُتُه. ليقتلوُه صباحًا
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وأنزَلتُه ِمْن ١٢. »تهُرُب هِذِه اللَّيلَة ُقِتْلَت في الَغِد
،  ُثمَّ أخَذت ِتمثاًال١٣. طاَقٍة فهَرَب ناجيًا بنْفِسِه

ووَضعتُه على السَّریِر، ووضَعت َتحَت رأِسِه مخدًَّة 
وأرَسَل شاُوُل ١٤. طَّتُه ِبلحاٍفِمْن َشعِر المَعِز وغ

هَو «: ُرسًال َیقِبضوَن على داُوَد فقاَلت لُهم ميكاُل
فأعاَد شاُوُل الرُّسَل لَيروا داُوَد ١٥. »مریٌض

حِملوُه إليَّ وهَو في ِفراِشِه  ا«: بأنُفِسِهم، وقاَل لُهم
فعاَد رسُل شاُوَل فرأوا التمثاَل على ١٦. »ألقتَلُه

  . خدََّة تحَت رأِسِهالسَّریِر، والم
لماذا َخدعِتني وأطَلقِت «: فقاَل شاوُل ِلميكاَل١٧

: ألنَُّه قاَل لي«: فأجابت» َعدوِّي حّتى نجا؟
وجاَء . وهَرَب داُوُد ونجا١٨. »أطلقيني وإالَّ َقتلُتِك«

 وأخبَرُه بكلِّ ما فَعَل بِه  إلى َصموئيَل في الرَّامِة
: فقيَل لشاُوَل١٩. ِبنایوَتُثمَّ ذهبا معًا وأقاما . شاُوُل

فأرسَل ُرسًال ٢٠. »ها داُوُد في نایوَت في الرَّامِة«
لَيقبضوا عَليِه، فرأوا جماعَة األنبـياِء وُهم َیتنبَّأوَن 

وَصموئيُل رئيٌس عَليِهم، فحلَّ روُح الّربِّ على 
ولمَّا عِلَم شاُوُل ٢١. ُرسِل شاُوَل فتنبَّأوا ُهم أیضًا

وعاَد للمرَِّة . خریَن فتنبَّأوا ُهم أیضًاباألمِر أرسَل آ
فذهَب ٢٢. الثَّالثِة فأرسَل ِسواُهم فَتنبَّأوا ُهم أیضًا

  ِبنْفسِه إلى الرَّامِة وعنَد البئِر العظيمِة اّلتي في سيخو
ُهنا في نایوَت «: فقيَل َله. سأَل َعْن َصموئيَل وداُوَد

 حلَّ عَليِه وفيما هَو ذاِهٌب إلى ُهناَك٢٣. »في الرَّامِة
. روُح اِهللا، فأخَذ یتنبَُّأ ُطوَل الطَّریِق إلى نایوَت

ونَزَع هَو أیضًا ثياَبُه وتنبََّأ أماَم َصموئيَل، ٢٤
: ِلذِلَك ُیقاُل. نطَرَح ُعریانًا ُآلَّ ذِلَك النَّهاِر وليَلُه وا
  »؟ أشاُوُل أیضًا ِمَن األنبـياِء«

  ٢٠الفصل 
  العهد بـين داود ویوناثان

، وجاَء إلى  فهرَب داُوُد ِمْن نایوَت في الرَّامِة١
ماذا فعلُت؟ وما هَو ذنبـي؟ وبَم «: یوناثاَن وقاَل َله

فأجاَبُه ٢» أسأُت إلى أبـيَك حّتى یطلَب حياتي؟
فأبـي ال یفَعُل أمرًا آبـيرًا . آالَّ، لن تموَت«: یوناثاُن

ْن غيِر أْن ُیكاشَفني بِه، فكيَف َیخفي وال صغيرًا ِم
أبوَك «: فقاَل داُوُد٣. »عليَّ هذا األمَر؟ هذا مستحيٌل

یعَلُم أنِّي أنَعُم ِبرضاَك عليَّ، وُیفضُِّل أْن ال تعَلَم ِبما 
وحياِة الّربِّ وحياِتَك أنَت، ما . عَزَم عَليِه ِلئالَّ تحزَن

فقاَل َله ٤ .»آاَن َبيني وَبيَن الموِت إالَّ خطوٌة
: فأجاَبُه داُوُد٥» ما ُتریُدني أْن أفَعَل؟«: یوناثاُن

َغدًا أوَُّل الشَّهِر، وهَو یوُم ُجلوسي مَع أبـيَك الَمِلِك «
صِرْفني ألختبَئ في الَبرِّیَِّة إلى مساِء اليوِم  للطَّعاِم، فا

استأَذَنني «: فإْن سأَل أبوَك عنِّي، فُقْل َله٦.  الثَّالِث
هاِب إلى بـيَت َلحَم مدینِتِه، ألنَّ أهَلُه ُآلَُّهم في الذَّ

: فإْن قاَل٧. ُیقدِّموَن ُهناَك ُآلَّ سَنٍة ذبـيحًة للّربِّ
علْم أنَُّه  حَسٌن، آاَن عليَّ األماُن، وإْن غِضَب فا

عمْل معي، یا سيِّدي، هذا  فا٨. عازٌم على الشَّرِّ
سِم الّربِّ،   باالمعروَف ألنََّك عاهدَتني َعهَد األخوَِّة

قُتْلني أنَت وال ُتسلِّْمني  وإْن ُآنُت أسأُت في شيٍء، فا

إذا . ما عَليَك شرٌّ«: فقاَل َله یوناثاُن٩. »إلى َیِد أبـيَك
» َعِلمُت أنَّ أبـي َینوي لَك ُسوًءا، فكيَف ال أخبُرَك؟

َمْن ُیخِبُرني إذا آاَن جواُب أبـيَك «: فقاَل داُوُد١٠
تعاَل نخُرُج إلى «: اَل یوناثاُنفق١١» قاسيًا؟
  . فخَرجا. »الَبرِّیَِّة
َیشهُد الّربُّ إلُه ِإسرائيَل «: وقاَل یوناثاُن لداُوَد١٢

أنِّي أستوِضـُح أبـي هذا األمَر، في ِمثِل هِذِه السَّاعِة، 
وإْن آاَن ١٣َغدًا أو َبعَد َغٍد، فإْن آاَن َخيٌر ُأخبُرَك 

 ِمَن الّربِّ إذا لم ُأخِبْرَك َینوي لَك ُسوًءا، فویٌل لي
وليُكِن الّربُّ مَعَك آما آاَن . وأصِرْفَك فَتمضَي بأماٍن

وإْن ِصرَت ملكًا وأنا حيٌّ فُكْن أمينًا ١٤. مَع أبـي
فال تقَطْع ١٥سِم الّربِّ، وإْن ُمتُّ  ِلَعهِدَك لي با

عالَقَتَك الطيِّبَة بأهِل َبيتي أبدًا، حّتى لو أهَلَك الّربُّ 
ولَينَتِقِم ١٦.  لَّ واحٍد ِمْن أعداِئَك َعْن وجِه األرِضُآ

الّربُّ ِمْن َبيِت داُوَد إذا قضيَت على اسِم یوناثاَن ِمْن 
وأعاَد یوناثاُن على داُوَد َیميَن ُحبِِّه ١٧. »َبيِت شاُوَل

  . َله، ألنَُّه أحبَّه آُحبِِّه ِلنْفِسِه
أوَُّل الشَّهِر، سيظَهُر َغدًا «: ُثمَّ قاَل یوناثاُن ِلداُوَد١٨

وَبعَد َغٍد ١٩. غياُبَك فيِه ألنَّ مقَعَدَك یكوُن خاليًا
ذَهْب إلى الَموِضـِع اّلذي  َیزداُد غياُبَك ُظهورًا فا

. نَتِظْر ِعنَد آومِة الحجاَرِة ُهناَك خَتَبأَت فيِه ساِبقًا، وا ا
وأنا أرمي ِبثالَثِة أسُهٍم إلى جاِنِبها آأنِّي أرمي ٢٠
لَتِقط  إذَهْب وا: ُثمَّ ُأرِسُل خادمي قائًال٢١. َدفًاه

» ها األسُهُم إلى جاِنِبَك َفُخْذها«: فإْن ُقلُت َله. األسُهَم
َتجيُء أنَت إليَّ ألنَّ عَليَك األماُن وما ِمْن خَطٍر، َحيٌّ 

» ها األسُهُم أماَمَك«: وإْن ُقلُت للخاِدِم٢٢. هَو الّربُّ
وأمَّا الَعهُد اّلذي ٢٣.  هكذا ُیریُدَتنصرُف، ألنَّ الّربَّ

  . »قَطعناُه، فالّربُّ شاهٌد عَليِه َبيني وَبيَنَك إلى األبِد
فلمَّا آاَن أوَُّل الشَّهِر جَلَس . ختَبأ داُوُد في الحقِل فا٢٤

على ُآرسيِِّه ِعنَد الحائِط آالُمعتاِد، ٢٥الَمِلُك ِللطَّعاِم 
 إلى جانِب شاُوَل، وآاَن وجَلَس یوناثاُن ُقباَلتُه وأبنيُر

ولم یُقْل شاُوُل في ذِلَك اليوِم ٢٦. مقَعُد داُوَد خاليًا
ُربَّما أصاَبُه عارٌض، أو «: شيئًا، ألنَُّه قاَل في نْفِسِه

. »َلعلَُّه في حاٍل غيِر طاهرٍة ِبـحَسِب الشَّریعِة
فلمَّا آاَن اليوُم الثَّاني ِمَن الشَّهِر َخال مقَعُد داُوَد ٢٧

ِلماذا تغيََّب داُوُد «: بِنِه أیضًا، فقاَل شاُوُل ليوناثاَن ا
فأجاَبُه ٢٨» بُن َیسَّى الباِرحَة واليوَم َعِن الطَّعاِم؟ ا

َدعني «: وقاَل٢٩استأَذَنني إلى َبيَت َلحَم «: یوناثاُن
أنَصِرُف إلى أهلي ألنَُّهم ُیَقدِّموَن ذبـيحًة في المدینِة، 

واآلَن إذا ُآنُت . وَن ُهناَكوإخوتي أمروني بأْن أآ
ِلذِلَك لم . أحظى ِبِرضاَك َدعني أذَهُب وأراُهم

  . »یحَضْر ماِئدَة الَمِلِك
بَن  یا ا«: فَغِضَب شاُوُل على یوناثاَن وقاَل َله٣٠

بِن  الفاجرِة العاصيِة أَتحَسُبني ال أعَلُم أنََّك ُمَتحزٌِّب ال
بُن َیسَّى حيًّا  َم افما دا٣١َیسَّى ِلِخزیَك وعاِر أمَِّك؟ 

واآلَن . على األرِض، فال َتثُبُت أنَت وال َممَلكُتَك
. »أرِسْل َمْن َیجيُئني بِه، ألنَُّه یستِحقُّ الموَت

ِلماذا َتنوي َقتَلُه؟ ما اّلذي «: فأجاَبُه یوناثاُن٣٢
فصوََّب شاُوُل الرُّمَح إليِه آما لو أراَد أْن ٣٣» فَعَل؟
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. أنَّ أباُه عَزَم على َقتِل داُوَدیطَعنُه بِه، فعَرَف 
فقاَم َعِن الماِئدِة ِبــغَضٍب شدیٍد، ولم یأُآْل في ٣٤

  . ذِلَك اليوِم، ألنَُّه َحِزَن على داُوَد وألنَّ أباُه أهاَنُه
وفي الصَّباِح التالي خَرَج یوناثاُن إلى الحقِل ٣٥

. ِلِلقاِء داُوَد حَسَب الموعِد، ومَعُه خادٌم صغيٌر
لَتقِط السِّهاَم اّلتي  ُأرُآْض وا«: اَل ِللخاِدِموق٣٦

فلمَّا َبلَغ ٣٧. وَرمى ِبَسهٍم َسقَط أماَمُه. »أطِلُقها
السَّهُم «: الخاِدُم موِضـَع السَّهِم ناداُه یوناثاُن وقاَل َله

. »َتعاَل ُمسِرعًا. ال َتِقْف«: ثمَّ قاَل َله٣٨. »أماَمَك
ولم یكْن ٣٩.  إلى موالُهفالَتقَط الخادُم السَّهَم وعاَد

َیعَلُم شيئًا، بل آاَن یوناثاُن وداُوُد َیعَلماِن ما َیعني 
: ُثمَّ أعطى یوناثاُن ِسالَحُه ِللخادِم وقاَل َله٤٠. هذا
نصَرَف  فما أِن ا٤١. »إذَهْب وُخْذُه إلى المدینِة«

الخاِدُم حّتى قاَم داُوُد ِمْن جاِنِب آومِة الحجاَرِة 
ُثمَّ . ِهِه إلى األرِض َثالَث مرَّاٍتوَسجَد على وج

وقاَل یوناثاُن ٤٢. َتعاَنقا وبَكيا، وآاَن ُبكاُء داُوَد أَشدَّ
: سِم الّربِّ وُقْلنا نحُن َحَلفنا با. إذَهْب ِبأماٍن«: ِلداُوَد

ِلـَيكِن الّربُّ شاهدًا َبيني وَبيَنَك، وَبيَن ذرِّیَّتي وذرِّیَِّتَك 
  . »إلى األبِد
  ٢١الفصل

  داود یهرب من وجه شاول
. فقاَم داُوُد وهَرَب، وأمَّا یوناثاُن فعاَد إلى المدینِة١
،  وذهَب داُوُد إلى أخيماِلَك الكاهِن في نوَب٢
ِلماذا أنَت «: ضطَرَب أخيماِلُك حيَن رآُه وسأَلُه فا

فني آلَّ«: فأجاَبه داُوُد٣» وحَدَك، وما مَعَك أحٌد؟
الَمِلُك بأمٍر وقاَل لي ال َتَدْع أحدًا یعِرُف أيَّ شيٍء 

وأمَّا ِرجالي، فلي موعٌد . َعِن المهمَِّة اّلتي َآلَّفُتَك ِبها
واآلَن ما ِعنَدك؟ أعِطني ٤. مَعُهم في موِضـِع آذا

ما «: فأجاَبُه الكاهُن٥. »خمسَة أرِغَفٍة أو ما َتيسََّر
فهل صاَن . ٌز ُمقدٌَّسِعندي ُخبٌز عاديٌّ، بل ُخب
آيَف «: فقاَل َله داُوُد٦» ؟ ِرجاُلَك أنُفَسُهم عِن النِّساِء

ال؟ والنِّساُء ُتمَنُع عنَّا ُآلَّ مرٍَّة نخُرُج فيها ألمٍر 
عاديٍّ، فكم باألحرى هِذِه المرََّة اّلتي نخُرُج فيها 

فأعطاُه الكاهُن ِمَن الُخبِز الُمقدَِّس، ٧» ألمٍر خطيٍر؟
ُه ما آاَن ِعندُه ُخبٌز غيُر خبِز التَّقِدمِة الَمرفوِع ألنَّ

.  ِمْن أماِم الّربِّ، ِلـيِحلَّ محلَُّه ُخبٌز ساخٌن یوَم َرفِعِه
وآاَن ُهناَك في ذِلَك اليوِم رُجٌل ِمْن عبـيِد شاُوَل ٨

 األدوميُّ  یؤدِّي فریَضًة أماَم الّربِّ، ُیقاُل َله ُدواُغ
  . ُوَلوهو آبـيُر ُرعاِة شا

أما ِعنَدَك ُهنا رمٌح أو «: وقاَل داُوُد ألخيمالَك٩
سيٌف؟ فأنا ما َحمْلُت سيفي وال ِعدَّتي ألنَّ أمَر الملِك 

ُهنا سيُف ُجلياَت «: فأجاَبُه الكاهُن١٠. »آاَن عاِجًال
، وهَو ملفوٌف  الفِلسطيِّ اّلذي قَتلَتُه أنَت في وادي إیلَه

َت فُخْذُه، ألنَّ ال شيَء إْن شئ. بمندیٍل خلَف األفوِد
ال سيَف آهذا السَّيِف، «: فقاَل َله داُوُد. »ُهنا غيَرُه
  »!جْئني بِه

وقاَم داُوُد وهَرَب في ذِلَك اليوِم ِمْن وجِه شاُوَل، ١١
فقاَل َله ِرجاُل ١٢.  فجاَء إلى أخيَش َملِك ِجتَّ

أهذا داُوُد َمِلُك األرِض؟ أما َله آاَنِت «: حاشَيِتِه
ضَرَب شاُوُل «: ساُء ُیغنِّيَن في الرَّقِص ویُقلَنالنِّ

  »؟ األلوَف وداُوُد عَشراِت األلوِف
فتأمََّل داُوُد هذا الكالَم في قلِبِه، وخاَف ِجدًّا ِمْن ١٣

فراَح یتظاَهُر بالُجنوِن، ُآلَّما ١٤.  أخيَش َملِك َجتَّ
وَقَعت عَليِه الُعيوُن، وَیخُبُط على َمصاریِع الباِب 

فقاَل أخيُش ١٥.  اِرآًا ُلعاَبُه َیسيُل على ِلحَيِتهت
أال تروَن أنَّ هذا الرَّجَل مجنوٌن؟ فلماذا «: ِلِرجالِه

وهل َینقُصني َمجانيُن، فجئُتم بِه ١٦» أتيُتم بِه إليَّ؟
في هذا البـيِت ال َمكاَن . تُرآوُه یذهُب إلى ُهنا؟ فا

  . »لُه
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فلمَّا .   َعدالََّم وهرب داُوُد ِمْن َجتَّ وَلجَأ إلى مغاَرِة١
َسِمـَع إخوُتُه وجميُع َبيِت أبـيِه باألمِر نَزلوا إلى 

نَضمَّ إليِه ُآلُّ َمْن ضاَقت بِه الحاُل، أو  وا٢. ُهناَك
َدَتُهم آاَن عَليِه َدیٌن، أو شعَر ِبَمرارِة نْفٍس، فتولَّى قيا

  . وصاَر مَعُه نحَو أربِع مئِة رُجٍل
ُثمَّ ذهَب داُوُد ِمْن ُهناَك إلى ِمصفاٍة في أرِض ٣

لُيِقْم أبـي وأمِّي ِعنَدُآم «: ُموآَب، وقاَل لَمِلِك موآَب
وأخَذُهما إلى َمِلِك ٤. »حّتى أرى ما یفَعُل اُهللا بـي

. َد في الَمغاِوِرختباِء داُو ُموآَب، فأقاما ِعنَدُه ُآلَّ أّیاِم ا
. ال ُتِقْم في هِذِه الَمغاِوِر«: فقاَل جاُد النبـيُّ لداُوَد٥

فذَهَب داُوُد ِمْن ُهناَك . »دُخْل أرَض َیهوذا إذَهْب وا
  .  ودَخَل غابَة حاِرَث

وَسِمـَع شاُوُل أنَّ داُوَد ظَهر مَع ِرجاِلِه، وآاَن ٦
ِة، وُرمُحُه بـيِدِه ِبـجبعَة َتحَت شَجَرِة األثَلِة على التَّلَّ

إسَمعوا یا َبني «: فقاَل لُهم٧. وجميُع رجاِلِه حوَله
 ُیعطيُكم ُحقوًال أو  بَن َیسَّى أَتظنُّوَن أنَّ ا. بنياميَن

حّتى ٨ُآرومًا، أو یجعُلُكم جميعًا رؤساَء مئاٍت 
تآَمرُتم عليَّ ُآلُُّكم وال واحٌد فيُكم أعَلَمني ِعنَدما عاَهَد 

هتمَّ بـي وأعَلَمني أنَّ   َیسَّى، وال فيُكم َمِن ابَن بني ا ا
بني أثاَر عليَّ أحَد رجالي حّتى َآَمَن لي آما تروَن  ا

فقاَل ُدواُغ األدوميُّ، وآاَن واِقفًا مَع رجاِل ٩» اليوَم؟
بَن َیسَّى ِعنَدما جاَء إلى أخيماِلَك بِن  رأیُت ا«: شاُوَل

بَّ عمَّا یفَعُلُه، فسأَل َله الّر١٠،  أخيطوَب في ُنوَب
  . »وأطعَمُه، وأعطاُه سيَف ُجلياَت الفِلسطيِّ

ستدعى شاُوُل أخيماِلَك وجميَع َبيِت أبـيِه الكهَنَة  فا١١
: فقاَل شاُوُل١٢. اّلذین في ُنوَب، فحَضروا إليِه ُآلُُّهم

ها أنا یا «: فأجاَبُه. »بَن أخيطوَب إسمْع یا ا«
لماذا تآَمرُتما عليَّ أنَت «: فقاَل َله شاُوُل١٣. »سيِّدي
بُن َیسَّى، فأعطيَتُه خبزًا وسيفًا، وسألَت َله اَهللا  وا

فأجاَبُه ١٤» ليتمرََّد عليَّ ویكُمَن لي آما تَرى اليوَم؟
أيُّ رُجٍل ِمْن جميِع رجاِلَك أميٌن ِمثَل «: أخيماِلُك

داُوَد صهِرَك وقائِد حرِسَك والمكرَِّم في َبيِتَك؟ 
ليوِم ُدوَن سواُه حلَّلُت لنْفسي أْن أسأَل أفي هذا ا١٥

اَهللا َله؟ آالَّ، یا سيِّدي الَمِلُك، ال تـتَّهْمني وال تـتَِّهْم 
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. »أهلي، فال علَم لي بهذا األمِر ِمْن قليٍل أو آثيٍر
موتًا تموُت یا أخيماِلُك، أنَت «: فقاَل َله الَمِلُك١٦

: قفيَن حوَلهُثمَّ أمَر الحَرَس الوا١٧. »وجميُع أهِلَك
قُتلوا آهنَة الّربِّ ألنَُّهم ُهم أیضًا وَضعوا  تقدَّموا وا«

أیدَیُهم بـَيِد داُوَد، وألنَُّهم َعِلموا أنَُّه هارٌب ولم 
فرَفَض الحَرُس أْن َیرفعوا أیدَیُهم على . »ُیخِبروني
تقدَّْم «: فقاَل الَمِلُك لُدواَغ األدومي١٨ِّ. آهَنِة الّربِّ

فتقدََّم ُدواُغ وقَتلُهم وقَتَل في ذِلَك . »ِل الكهَنَةقُت أنَت وا
ُثمَّ ١٩. اليوِم خمسًة وثمانيَن رُجًال البسي أفوِد آتَّاٍن

ضرَب شاُوُل ُنوَب، مدینَة الكهَنِة، ِبـَحدِّ السَّيِف 
فسَقَط الرِّجاُل والنِّساُء واألطفاُل والرضَُّع والبَقُر 

  . والحميُر والغَنُم
بَن أخيماِلَك َنجا وهَرَب إلى داُوَد  ياثاَر، اولكنَّ أبـ٢٠
فقاَل َله ٢٢. وأخبَرُه أنَّ شاُوَل قَتَل آهنَة الّرب٢١ِّ
حيَن رأیُت ُدواَغ األدوميَّ ُهناَك، في ذِلَك «: داُوُد

فأنا اّلذي سبَّبُت . اليوِم، عرْفُت أنَُّه سُيخِبُر شاُوَل
 وال تخْف، ألنَّ فأِقْم ِعندي٢٣موَت َبيِت أبـيَك ُآلِِّهم 

فأنَت . شاُوَل اّلذي َیطلُب حياَتَك یطُلُب حياتي آذِلَك
  . »ِعندي في أماٍن

  ٢٣الفصل 
  داُود في قعيلة

َها الفِلسطيُّوَن ُیهاجموَن مدینَة «:  وقيَل لداُوَد ١
هل «: فسأَل داُوُد الّرب٢َّ. » وینَهبوَن البـياِدَر قعيَلَة
: فأجاَبُه الّربُّ» ُب وأضرُب أولِئَك الفِلسطيِّيَن؟أذه
ولكنَّ رجاَله قالوا ٣. »ضرْبُهم وأنقْذ قعيَلَة إذهْب وا«
نحُن ُهنا في َیهوذا خائفوَن، فكيَف إذا ذَهبنا إلى «: َله

فعاَد داُوُد ٤» قعيَلَة لُمحاربِة جيوِش الفِلسطيِّيَن؟
نزْل إلى قعيَلَة،   اُقِم«: وسأَل الّربَّ، فأجاَبُه الّربُّ

فساَر داُوُد ٥. »ألنِّي ُأسلُِّم الفِلسطيِّيَن إلى َیِدَك
ورجاُلُه إلى قعيَلَة، وحاَرَب الفِلسطيِّيَن، وأنزَل ِبِهم 

هزیمًة عظيمًة وساَق مواشَيُهم، وخلََّص أهَل المدینِة 
  . ِمنُهم
وآاَن لمَّا هَرَب أبـياثاُر بُن أخيماِلَك إلى داُوَد في ٦
وقيَل لشاُوَل إنَّ داوَد ٧. عيَلَة أنَُّه نَزَل وفي یِدِه أفوٌدق

أسَلَمُه اُهللا إلى َیدي، ألنَُّه وَقَع «: جاَء إلى قعيَلَة، فقاَل
. »في َفخٍّ حيَن دخَل مدینًة لها أبواٌب وَمغاليُق

وَدعا شاُوُل جميَع ُجنوِده للحرِب والنُّزوِل إلى ٨
وعَرَف داُوُد ٩. اِلِهقعيَلَة لُمحاصرِة داُوَد وِرج

. »هاِت األفوَد«: باألمِر، فقاَل ألبـياثاَر الكاهِن
أیُّها الّربُّ إلُه ِإسرائيَل، َسمعُت أنَّ «: وقاَل داُوُد١٠

شاُوَل ناِزٌل إلى قعيَلَة لُيخرَِّب المدینَة ِمْن أجلي، 
فهل ُیَسلُِّمني أهُلها إلى َیِدِه؟ وهل هَو ناِزٌل آما ١١

فقاَل . »ها الّربُّ إلُه ِإسرائيَل أخِبْرنيسِمعُت؟ أیُّ
وهل ُیَسلُِّمني «: فقاَل داُوُد١٢. »هَو ناِزٌل«: الّربُّ

: فقاَل الّربُّ» أهُل قعيَلَة أنا وِرجالي إلى َیِد شاُوَل؟
فقاَم داُوُد وِرجاُله، وُهم نحَو ِستِّ ١٣. »ُیَسلِّموَنُكم«

ا عِلَم شاُوُل بذِلَك مئِة رُجٍل، وخَرجوا ِمْن َقعيَلَة، ولمَّ
  . متَنَع َعِن الُخروِج ِلُمحارَبِتِه ا

  داود في بریة زیف
، في َمغاِوِر الَجبِل  وأقاَم داُوُد في برِّیَِّة زیَف١٤
وآاَن شاُوُل ال یتوقَُّف عِن البحِث عنُه، ولِكنَّ . ُهناَك

وخاَف داُوُد ألنَّ شاُوَل ١٥. الّربَّ لم ُیسلِّْمُه إلى َیِدِه
وآاَن داُوُد في ذِلَك الوقِت ُقرَب . خَرَج یطُلُب حياَتُه

فقاَم یوناثاُن بُن شاُوَل ١٦.  في َبرِّیَِّة زیَف حوَرَش
ال «: وقاَل َله١٧وجاَء إليِه في الغابِة وقوَّى قلَبُه باِهللا 

ِلٌك تَخْف ألنَّ یَد أبـي لْن َتطاَلَك، وهَو یعَلُم أنََّك َم
وتعاَهَد ١٨. »على ِإسرائيَل وأآوُن لَك الُمساِعَد

وَبقَي داُوُد في الغاِب، َبيَنما عاَد . االثناِن أماَم الّربِّ
  .  یوناثاُن إلى َبيِتِه

  وتوجََّه بعُض سكَّاِن زیَف إلى شاُوَل في جبَعَة١٩
أال تعَلُم أنَّ داُوَد ُمختبٌئ ِعنَدنا في َمغاِوِر «: وقالوا َله

نِزِل  فا٢٠ جنوَب َبرِّیَِّة َیهوذا؟  الغاِب، في َتلِّ َحخيلَة
اآلَن، أیُّها الَمِلُك، وحقِّْق ما َیشتهيِه قلُبَك، ونحُن 

ُیبارُآُكُم الّربُّ «: فقاَل شاُوُل٢١. »نسلُِّمُه إلى َیِدَك
نَصِرفوا اآلَن وتأآَّدوا ِمَن  فا٢٢. ألنَُّكم جئُتم ِلَمعوَنتي

وا عنُه وعيِّنوا مكاَنُه ِمْن آثاِر قدَميِه األمِر، وفتِّش
. فهَو آما قيَل لي شدیُد الدَّهاِء. وممَّن رآُه ُهناَك

ْرُصدوا جميَع الَمخابِئ اّلتي َیخَتبُئ فيها،  وا٢٣
وعودوا إليَّ باليقيِن، فإْن آاَن في أرِضُكم ِسرُت 
. »إليُكم للَبحِث عنُه، ولو في جميِع قبائِل َبني َیهوذا

وآاَن داُوُد . قاَموا وَذَهبوا إلى زیَف ُقدَّاَم شاُوَلف٢٤
  .  َجنوَب َبرِّیَِّة َیهوذا ورجاُلُه في َسهِل َبرِّیَِّة َمعوَن

وَعِلَم داُوُد، . وساَر شاُوُل وِرجاُلُه في َطَلِب داُوَد٢٥
ختبَأ  فهرَب إلى الصَّخرِة اّلتي في َبرِّیَِّة َمعوَن وا

. شاُوُل بذِلَك تِبــَعُه إلى َبرِّیَِّة َمعوَنفلمَّا سِمـَع . ُهناَك
وهَو َیسيُر جاِنَب الجَبِل ِمْن ُهنا، وداُوُد وِرجاُلُه ٢٦

وآاَن داُوُد ُمسِرعًا في . في الجاِنِب اآلخِر ِمْن ُهناَك
هَرِبِه ِمْن شاُوَل وِرجاِلِه اّلذیَن أحاطوا بِه وِبرجاِلِه 

: شاُوَل وقاَل َلهفجاَء رسوٌل إلى ٢٧. للقبِض عَليِهم
. »جتاحوا الِبالَد أسِرْع بالعودِة ألنَّ الفِلسطيِّيَن ا«
لذِلَك . فرَجَع عْن ُمطاَرَدِة داُوَد، وساَر ِلُمالقاِتِهم٢٨

  . ُدعَي ذِلَك الموِضُع صخرَة الَفْصِل
  ٢٤الفصل 

  داود یعف عن شاول
لتجَأ إلى َمغاِوِر عين  وذهَب داُوُد ِمْن ُهناَك وا١

  .  َجدٍي
: فلمَّا رَجَع شاُوُل ِمْن ُمطارَدِة الفِلسطيِّيَن قيَل َله٢
نَتقى َثالَثَة آالِف  فا٣. »ها داُوُد في َبرِّیَِّة عين جدٍي«

َرُجٍل من جميِع َبني ِإسرائيَل، وساَر في طَلِب داُوَد 
 .ورجاِلِه شرقيَّ المكاِن الَمعروِف بصخوِر الوعوِل

وجاَء إلى َحظاِئِر الغَنِم اّلتي في الطَّریِق وآاَنت ٤
وآاَن داُوُد . ُهناَك َمغارٌة، فَدَخَلها ليقضَي حاجَتُه
فقاَل َله ٥ورجاُله ُمختبئيَن في باطِن الَمغارِة، 

ها أنا «: هذا هَو اليوُم اّلذي قاَل لَك الّربُّ«: رجاُلُه
. »بِه ما تراُه حسنًاأَسلُِّم فيِه عدوََّك إلى یِدَك فتفَعُل 

وبعَد ذِلَك ٦. فقاَم داُوُد وقطَع طَرَف ُجبَِّة شاُوَل ِخفيًة
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َحراٌم «: وقاَل لرجاِلِه٧وبََّخُه ضميُرُه عمَّا فَعَل، 
عليَّ ِمَن الّربِّ أْن أفَعَل هذا بسيِّدي شاُوَل، وأرَفَع 

ورَدَع رجاَلُه ٨. »َیدي على َمْن مسَحُه الّربُّ َمِلكًا
ُثمَّ قاَم . ِم، ومَنَعُهم ِمَن الُهجوِم على شاُوَلبالكال

  . شاُوُل وخرَج مَن الَمغارِة وساَر في طریِقِه
یا سيِّدي «: ُثمَّ خَرَج داُوُد وراَءُه ِمَن الَمغارِة وناداُه٩

نحنى داُوُد حّتى  لتَفَت شاُوُل إلى َخلِفِه، فا فا. »الَمِلُك
 القائليَن لَك إنَّ لماذا ُتصدُِّق«: وقاَل َله١٠األرِض، 

ها عيناَك رأتا اليوَم أنَّ الّربَّ ١١داُوَد َیطلُب أذاَك؟ 
أسلَمَك إلى َیدي في الَمغارِة، وأشاَر عليَّ رجالي أْن 

ال أرَفُع َیدي على : أقُتَلَك، ولكنِّي أشَفقُت عَليَك وُقلُت
نُظْر یا أبـي، ها  فا١٢. سيِّدي اّلذي مسَحُه الّربُّ

َقطعُتُه ولم أقُتْلَك فَتعَلُم أنِّي ال . ِتَك في َیديطَرُف ُجبَّ
ولم ُأذِنْب إليَك، وأنَت . ُأضِمُر لَك شرًّا وال خيانًة

فلَيحُكِم الّربُّ َبيني وَبينَك ١٣. ُتطارُدني لَتقُتَلني
آما ١٤. وینتِقْم لي ِمنَك، وأمَّا َیدي فال أرَفُعها عَليَك

، »راِر سيخُرُج الشَّرُِّمَن األش«: یقوُل الَمثُل القدیُم
فَمْن ُتطاِرُد إذًا على ١٥. لذِلَك لن أرَفَع َیدي عَليَك
نُظروا َمْن ُیطاِرُد آلبًا ميتًا  َمْن خَرَج َمِلُك ِإسرائيَل ا

فليُكِن الّربُّ دیَّانًا َیحُكُم َبيني وَبيَنَك، ١٦. أو برغوثًا
ِمْن ولينُظْر إلى َدعواَي وُیداِفـْع َعنها، وُینِقْذني 

  . »َیِدَك
أهذا «: نَتهى داُوُد ِمْن آالِمِه هذا، قاَل شاُوُل فلمَّا ا١٧

ُثمَّ ١٨. ورَفَع صوَتُه وبكى» بني داُوُد؟ صوُتَك یا ا
أنَت أحَسُن منِّي، أنَت جازیَتني َخيرًا «: قاَل لداُوَد

والَخيُر اّلذي َصنعَت إليَّ ١٩. وأنا جازیُتَك شرًّا
. لّربَّ أسلَمني إلى َیِدَك ولم َتقُتْلنياليوَم عظيٌم، ألنَّ ا

فأيُّ رُجٍل إذا تمكََّن ِمْن عُدوِِّه یعفو َعنُه؟ أال ٢٠
واآلَن ٢١. جازاَك الّربُّ َخيرًا ِلما َصنعَت معي اليوَم

تأآَّدُت أنََّك سَتصيُر َمِلكًا، وأنَّ مملكَة ِإسرائيَل تـثُبُت 
 أنََّك لْن َتقطَع حِلْف لَي اآلَن بالّربِّ فا٢٢. في َیِدَك

. »سمي ِمْن َبيِت أبـي نسلي ِمْن َبعدي، وال ُتبـيَد ا
وأمَّا . نصَرَف شاُوُل إلى َبيِتِه وا. فحَلَف َله داُوُد٢٣

  . داُوُد فصِعَد مَع رجاِلِه إلى َمخبِإِه في الَمغاوِر
  ٢٥الفصل 

  وفاة صموئيل وزواج داود
جتَمَع َبنو ِإسرائيَل، وناحوا  فَِّي َصموئيُل، فا وُتو١

وَبعَد هذا قاَم .  عَليِه وَدفنوُه قریـبًا ِمْن بـيِتِه في الرَّامِة
  .  داُوُد ونَزَل إلى َبرِّیَِّة فاراَن

وآاَن ُهناَك رُجٌل ُیقيُم في مدینِة َمعوَن وَله أمالٌك ٢
ا، َله َثالَثُة في الكرَمِل، وآاَن هذا الرَّجُل غنيًّا ِجدًّ

آالٍف ِمَن الغَنِم وألٌف ِمَن المَعِز، وآاَن یُجزُّ غَنَمُه 
سُم زوجِتِه  سُم الرَّجِل ناباُل وا وا٣. في الكرَمِل
وآاَنت أبـيجاِیُل َذآيًَّة وجميلًة وآاَن ناباُل . أبـيجاِیُل

. رُجًال فظًّا سيِّـَئ التَّصرُِّف، وهَو ِمْن قبـيَلِة آاَلَب
 داُوُد وهَو في الَبرِّیَِّة أنَّ ناباَل یُجزُّ غَنَمُه، فسِمـَع٤
روحوا «: فأرَسَل إليِه عَشَرًة ِمَن الِفتياِن وقاَل لُهم٥

وقولوا ٦سمي  إلى ناباَل في الكرَمِل، وسلِّموا عَليِه با

. عشَت وُدمَت ساِلمًا أنَت وأهُلَك وُآلُّ ما َلَك«: َله
عَلْم أنَّ ُرعاَتَك  َمَك فاَسِمعُت اآلَن أنََّك تُجزُّ غَن٧

آانوا مَعنا، فما أَذیناُهم وال أَخْذنا ِمنُهم شيئًا ُطوَل 
فلَينَعْم . َسْل ُرعاَتَك ُیخِبروَك٨. إقاَمِتهم في الكرَمِل

ُرُسلي ِبِرضاَك، ألنَُّهم جاؤوا إليَك في یوِم َخيٍر، 
  . »بِنَك داُوَد وِرجاِله ممَّا َتيسَّر بَعْث مَعُهم ال فا
سِم  فجاَء الِفتياُن إلى ناباَل وآلَّموُه بكلِّ هذا الكالِم با٩

َمْن هَو داُوُد؟ «: فأجاَبُهم ناباُل١٠. نَتَظروا وا. داُوَد
بُن َیسَّى؟ آُثَر اليوَم العبـيُد اّلذیَن هَربوا ِمْن  َمْن هَو ا

آيَف لي أْن آُخَذ ُخبزي ومائي ١١. ِعنِد أسياِدِهم
حُت للَّذیَن َیُجزُّوَن غَنمي وُأعطيها وذبـيَحتي اّلتي َذب

فرَجَع الِفتياُن ١٢» لقوٍم ال أعِرُف ِمْن أیَن ُهم؟
: فقاَل داُوُد ِلِرجالِه١٣. وأخَبروا داُوَد ِبما َسِمعوا

فَفَعلوا وَتقلََّد داُوُد سيَفُه أیضًا، . »َتقلَّدوا ُسيوَفُكم«
ا َرُجٍل وصِعَد على رأِس أربِع مئِة َرُجٍل، وَبقَي ِمَئت

  . َیحرسوَن األمتعَة
: فقاَل واحٌد ِمْن خَدِم ناباَل ألبـيجایَل زوَجِتِه١٤

أرَسَل داُوُد ُرسًال ِمَن الَبرِّیَِّة ُیسلِّموَن على سيِِّدنا، «
ورجاُل داُوَد أحَسنوا إلينا ١٥. فثاَر غضُبُه عَليِهم

م في ِجدًّا، فما آذونا وما أخذوا لنا شيئًا ُآلَّ أّیاِمنا مَعُه
وآانوا ُیداِفعوَن عنَّا ليًال ونهارًا ُطوَل ١٦الَبرِّیَِّة، 

عَلمي هذا  فا١٧. إقاَمِتنا مَعُهم ونحُن نرعى الغَنَم
نُظري اآلَن ماذا َتعمليَن، ألنَّ الشَّرَّ یتهدَُّد سيَِّدنا  وا

وُآلَّ أهِل َبيِتِه، وهَو َصعُب المزاِج ال َیقِدُر أحٌد أْن 
  . »ُیكلَِّمُه
فأسَرَعت أبـيجایُل وأخَذت مئتي َرغيٍف، وزقَّي ١٨

خمٍر، وخمسَة خراٍف َمشویٍَّة، وخْمَس آيالٍت ِمَن 
الَفریِك، ومئَة ُعنقوٍد ِمَن الزَّبـيِب، ومئَتي ُقرٍص ِمَن 

وقاَلت ١٩التِّيِن، وحمَلْت ذِلَك ُآلَُّه على حميٍر 
وَجها ولم ُتخِبْر َز. »إسَتِبقوني فأتبَعُكم«: ِلَخَدِمها

وَبيَنما هَي راآَبٌة على الحماِر وناِزلٌة ٢٠. ناباَل شيئًا
في ِلحِف الجَبِل، إذا ِبداُوَد وِرجاِلِه ُمنحِدروَن َصوَبها 

عَبثًا «: وآاَن داُوُد یقوُل في نْفِسِه٢١. لتَقت ِبِهم فا
حاَفظُت على ما لهذا الرَّجِل في الَبرِّیَِّة، فما فَقَد ِمْن 

ویٌل ٢٢. ه شيئًا، فبادَلني الَخيَر شرًّاجميِع ما هَو َل
لي ِمَن اِهللا إْن أبَقيُت إلى الصُّبِح َذَآرًا ِمْن جميِع أهِل 

  . »َبيِتِه
فلمَّا رأت أبـيجاِیُل داُوَد، نَزَلت في الحاِل َعْن ٢٣

ووَقَعت ٢٤نحَنت حّتى األرِض أماَمُه،  حماِرها وا
 یا سيِّدي، عليَّ یقُع اللَّوُم«: على ِرجليِه وقالت

َفَدْعني أنا جارَیتَك أتكلَُّم على مسَمِعَك، وأصِغ أنَت 
ال تهتمَّ بهذا الرَّجِل اللَّئيِم ناباَل، ألنَّ ٢٥. ِلكالمي

فأمَّا أنا . سَمُه َینطِبُق على ُمسمَّاُه وهَو الَحماقُة ا
واآلَن یا ٢٦. جارَیُتَك فما رأیُت اّلذیَن أرسلَتُهم

ّربُّ وَحيٌّ أنَت، إنَّ الّربَّ اّلذي سيِّدي، َحيٌّ هَو ال
نِتقامًا ِلَنْفِسَك، َسُيعاقُب  منَعَك َعْن َسفِك الدِّماِء بـَيِدَك ا

. أعداَءَك وُآلَّ َمْن َیطُلُب لَك الشَّرَّ ِمثَل ناباَل
واآلَن إليَك بهِذِه الهدیَِّة اّلتي جاَءتَك ِبها جاریُتَك، ٢٧

ْن إساءِة جارَیِتَك صَفْح َع وا٢٨. فأعِطها لِرجاِلَك
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إليَك، وال ُبدَّ أْن ُیقيَم لَك الّربُّ ُملكًا وطيدًا، ألنََّك یا 
سيِّدي ُتحارُب حروَب الّربِّ وال تفَعُل شرًّا ُطوَل 

وإذا قاَم أحٌد لُيطارَدَك وَیطلَب ٢٩. أّیاِم حياِتَك
حياَتَك، فلَتُكْن حياُتَك یا سيِّدي َمصرورًة في ُصرَِّة 

مَع الّربِّ إلِهَك، وأمَّا حياُة أعداِئَك فلَيرِمها األحياِء 
وإذا َعِمَل الّربُّ لَك ٣٠. الّربُّ آما في آفَِّة الِمقالِع

یا سيِّدي ُآلَّ ما وعَدَك بِه ِمَن الَخيِر وجَعَلَك رئيسًا 
فال یكوُن ُهناِلَك ما ُیخلِّيَك تشُعُر ٣١على ِإسرائيَل، 

ألنََّك َسَفكَت َدمًا ِبــَغيِر سَبٍب بالنََّدِم وَتبكيِت الضَّميِر 
وإذا أنَعَم الّربُّ عَليَك، یا سيِّدي، . نِتقامًا ِلَنْفسَك ا
  . »ذآْرني أنا جارَیُتَك فا
ُمباَرٌك الّربُّ إلُه ِإسرائيَل «: فقاَل داُوُد ألبـيجاِیَل٣٢

ُمباَرَآٌة ِحكَمُتِك، ٣٣. اّلذي أرَسَلِك اليوَم إليَّ
، ألنَِّك َمَنعِتني اليوَم ِمْن َسفِك الدِّماء وُمباَرَآٌة أنِت

ولِكْن، َحيٌّ هَو الّربُّ إلُه ٣٤. نِتقامًا ِلَنْفسي بـَيدي ا
ِإسرائيَل اّلذي َمنَعني َعِن اإلساءِة إليِك، لو لم 

ُتسِرعي وتأتي إليَّ َلما َبقَي ِلناباَل إلى الصُّبِح َذَآٌر 
: ا الهدیََّة وقاَل لهاوأخَذ داُوُد ِمْن َیِده٣٥. »في َبيِته

عَلمي أنِّي َسمعُت لِك  عودي إلى َبيِتِك ِبسالٍم، وا«
  . »وأآَرمُتِك

فعادت أبـيجایُل إلى ناباَل، فإذا في َبيِتِه وليمٌة ٣٦
وآاَن ناباُل ُمبتِهـَج القلِب ِمْن شدَِّة . آوليمِة الُملوِك

السُّكِر، فلم ُتخبْرُه أبـيجاِیُل ِبشيٍء إلى طلوِع 
وِعنَدما أفاَق ِمْن ُسكِرِه في الصَّباِح ٣٧. صَّباِحال

أخبَرتُه بُكلِّ ما جرى لها، فصاَر ِمثَل الحَجِر وماَت 
وَبعَد نحِو عَشَرِة أّیاٍم ضرَب ٣٨. قلُبُه في َصدِرِه

  . الّربُّ ناباَل فماَت
تباَرَك الّربُّ «: فلمَّا سِمـَع داُوُد بموِت ناباَل قاَل٣٩

ِمنُه على ما عيَّرني بِه، وَمَنعني أنا عبدُه نَتَقم  اّلذي ا
وأرَسَل داُوُد . »عِن الشَّرِّ وردَّ َشرَّ ناباَل إلى رأِسِه

. إلى أبـيجاِیَل ُیخِبُرها أنَُّه ُیریُد أْن یأُخَذها َزوَجًة لُه
: فجاَءها ُرسُل داُوَد في الَكرَمِل وقالوا لها٤٠

. »َذِك َزوَجًة لُهأرَسَلنا داُوُد إليِك طالبًا أْن یأُخ«
إعَتِبْر «: نحَنت حّتى األرِض وقالت فقاَمت وا٤١

. »جارَیَتَك أَمًة لَك، یا سيِّدي ِلَتغِسَل أرُجَل عبـيِدَك
وقاَمت ُمسِرعًة وَرآَبت حمارًا وَمَعها َخمٌس ِمْن ٤٢

َجواریها وراَءها، وَتِبــعت ُرُسَل داوَد وصارت َله 
  . زوَجًة
 فصاَر  یضًا أخينوَعَم ِمْن یزَرعيَلوتزوََّج داُوُد أ٤٣

بَنَتُه اّلتي  فأمَّا شاُوُل، فأعطى ميكاَل ا٤٤. َله َزوجتاِن
  .  َتزوََّجها داُوُد زوَجًة ِلفلطيِّ بِن الیَش ِمْن َجلِّيَم
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 وقالوا  شاُوَل في جبَعَة إلى   وجاَء ِرجاٌل ِمْن زیَف١ 
 ِعنَد طَرِف  ها داُوُد ُمختِبـٌئ في تلِّ َحخيَلَة«: َله

فقاَم شاُوُل، ومَعُه َثالَثُة آالِف رجٍل ِمْن ٢. »الَبرِّیَِّة
خيَرِة َبني ِإسرائيَل، ونَزَل إلى َبرِّیَِّة زیَف ِللبحِث 

ِق وعسَكَر شاُوُل في تلِّ َحخيَلَة بجاِنِب الطَّری٣. َعنُه

وآان داُوُد ُمقيمًا في الَبرِّیَِّة فلمَّا . ِعنَد َطرِف الَبرِّیَّة
أرَسَل جواسيَس وتيقََّن ٤سِمـَع أنَّ شاُوَل َتِبــَعُه إليها 

فأسَرَع إلى حيُث عسَكَر شاُوُل ورأى ٥. أنَُّه ُهناَك
الموِضـَع اّلذي آاَن شاُوُل وأبنيُر بُن نيَر، قائُد 

 نائمًا في الُمعسَكِر، والجنوُد وآاَن شاُوُل. جيِشِه
  . حوَلُه
بَن َصرویََّة،  فسأَل داُوُد أخيماِلَك الحثِّيَّ وأبـيشاَي ا٦

َمْن َینزُل معي إلى شاُوَل في «: أخا یوآَب
  . »أنا أنزُل مَعَك«: فقاَل َله أبـيشاُي» الُمعسَكِر؟

فجاَء داُوُد وأبـيشاُي إلى الُمعسَكِر ليًال، فوَجدا ٧
 نائمًا داخَلُه، ورمُحُه مغروٌز في األرِض عنَد شاُوَل

فقاَل أبـيشاُي ٨. رأِسِه، وأبنيُر والجنوُد نياٌم حوَله
أسَلَم اُهللا اليوَم عدوََّك إلى یِدَك، فَدْعني «: لداُوَد

أطَعُنُه ِبرمحه وأسمُِّرُه إلى األرِض طعَنًة واحدًة ال 
 اّلذي َیرفُع یَدُه فَمِن. ال تقُتْله«: فقاَل َله داُوُد٩. »غيَر

» على الَملِك، اّلذي مسَحُه الّربُّ، ویكوُن بریئًا؟
َحيٌّ هَو الّربُّ، ال أحَد َیضِرُبُه غيُر «: وقاَل داُوُد١٠

الّربِّ، إمَّا أْن َیحيَن یوُمُه فيموَت، وإمَّا أْن َینِزَل إلى 
َحراٌم عليَّ مَن الّربِّ أْن أرَفَع َیدي ١١. حرٍب فَيهِلَك

واآلَن فلنأُخِذ الرُّمَح اّلذي ِعنَد .  َمْن مسَحُه الّربُّعلى
وأخَذ داُوُد الرُّمَح ١٢. »رأِسِه وآوَز الماِء وَنْنصِرْف

نصَرفا، ِمْن غيِر أْن َینُظَر أو یعَلَم أو  وآوَز الماِء وا
َینتِبَه إليهما أحٌد، وآانوا جميُعُهم نيامًا ألنَّ ُنعاسًا ِمَن 

  . ِهمالّربِّ وقَع عَلي
ُثمَّ عبَر داُوُد إلى الجانِب اآلخِر ِمَن الوادي ١٣

ووَقَف بعيدًا على ِقمَِّة الجَبِل، والَمسافُة َبيَنُهم 
: وصاَح بالجنوِد وبأبنيَر بِن نيَر قائًال١٤وسيَعٌة، 

وَمْن «: فأجاَب أبنيُر» أال ُتجيـُب یا أبنيُر؟«
 وَمْن أما أنَت برجٍل«: فقاَل َله داُوُد١٥» ُینادیني؟

. ِمثُلَك في ِإسرائيَل؟ فكيَف ال ُتحِسُن القياَم بواجِبَك
َحٌي هَو الّربُّ إنَُّكم جميعًا َتستحقُّوَن الموَت، ١٦

نظِر  فا. ألنَُّكم لم َتحُرسوا سّيَدُآُم اّلذي مسَحُه الّربُّ
اآلَن أیَن ُرمُح الَملِك وآوُز الماِء اللَّذاِن آانا ِعنَد 

  . »رأِسِه
أصوُتَك هذا «:  شاُوُل صوَت داُوَد فقاَل َلهفعَرَف١٧
هَو صوتي یا سيِّدي «: فقاَل َله داُوُد» بني داُوُد؟ یا ا

ما باُلَك ُتطاِرُدني یا سيِّدي أنا «: ُثمَّ سأَلُه١٨. »الَمِلُك
عبُدَك؟ ما اّلذي فعلُت؟ وأيَّ َشرٍّ فَعَلْتُه َیداي؟ 

إْن آاَن الّربُّ : يسمِع اآلَن یا سيِّدي الَمِلُك آالم فا١٩
أثاَرَك عليَّ، فراِئحُة ُمحرقٍة أقدُِّمها َله ُتكفُِّر لي، وإْن 

آاَن َبنو البَشِر فُهم ملعونوَن أماَم الّربِّ، ألنَُّهم 
ذهْب إلى  َطردوني اليوَم ِمْن أرِض الّربِّ قائليَن ا

واآلَن ال َتدْع دمي یسُقُط ٢٠.  حيُث تعُبُد آلهًة أخرى
 بعيدًا َعْن وجِه الّربِّ، فلماذا یخُرُج على األرِض

َمِلُك ِإسرائيَل ليطُلَب برغوثًا ِمثلي، آما یطُلُب 
  . »الصَّيَّاُد الحَجَل في الجباِل

بني داُوُد، فأنا  رجْع یا ا أخطأُت، فا«: فقاَل شاُوُل٢١
فحياتي آاَنت عزیزًة في عيَنيَك . لن ُأسيَء إليَك ثانيًة
 بحماقٍة وضَللُت ضالًال اليوَم، وأنا تصرَّفُت
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هذا ُرمُح الَملِك فلَيعبْر «: فأجاَبُه داُوُد٢٢. »آبـيرًا
ولُيكافِئ الّربُّ ُآلَّ واحٍد ٢٣. أحُد الجنوِد ویأُخْذُه

بحَسِب استقامِتِه وأمانِتِه، فالّربُّ أسلَمَك اليوَم إلى 
َیدي وما ِشئُت أْن أرَفَع َیدي عَليَك ألنَّ الّربَّ مسَحَك 

فكما آاَنت حياُتَك اليوَم عزیزًة في عيني، ٢٤. ِلكًاَم
فْلَتُكْن حياتي عزیزًة في عيَنِي الّربِّ وُینِقْذني ِمْن ُآلِّ 

بني  ُمباَرٌك أنَت یا ا«: فقاَل َله شاُوُل٢٥. »ضيٍق
ُثمَّ مَضى . »داُوُد، ستقوُم بأعماٍل عظيمٍة وتنجُح

  . داُوُد في طریِقه، ورجَع شاُوُل إلى بـيِتِه
   ٢٧الفصل 

  داود عند الفلسطيِّين
سأهِلُك یومًا بـَيِد شاُوَل، «: وقاَل داُوُد في قلبِه١

فَخيٌر لي أْن أهُرَب إلى أرض الفِلسطيِّيَن، فَييأَس 
مني وال یعوَد یـبَحُث عنِّي في أرِض ِإسرائيَل، 

ُوُد هَو والستُّ مئِة وعبَر دا٢. »وأنجو بنْفسي ِمْن َیِدِه
.  رجٍل اّلذیَن مَعُه، إلى أخيَش بِن معوَك َملِك َجتَّ

وأقاَم داُوُد ِعنَد أخيَش ِبـَجتَّ هَو ورجاُلُه، ُآلُّ واحٍد ٣
 اّلتي ِمْن  مرأَتيِه أخينوعَم مَع أهِل َبيِتِه، وداُوُد مَع ا

 اّلتي آانت زوَجَة ناباَل في  یزرعيَل وأبـيجایَل
وقيَل لشاُوَل إنَّ داُوَد هَرَب إلى جتَّ، ٤. الَكرَمِل

إْن «: وقاَل داُوُد ألخيَش٥. فتوقََّف َعْن ُمطارَدِته
آنُت أنَعُم ِبرضاَك، فأعِطني مكانًا في إحدى ُقرى 

فِلماذا أسكُن یا سيِّدي الَمِلُك في . الَبرِّیَِّة ألسكَن فيِه
   ِصقلَغفأعطاُه أخيُش في ذِلَك اليوِم٦» المدینِة مَعَك؟

وسكَن ٧. اّلتي صارت لُملوِك َیهوذا إلى هذا اليوِم
  . داُوُد في بالِد الفِلسطيِّيَن سَنًة وأربَعَة أشهٍر

وآاَن داُوُد یخُرُج هَو ورجاُلُه وَیغزوَن الَجشوریِّيَن ٨
، وُهم قبائُل سكنِت األرَض  والَجْرزِّیِّيَن والعماليقيِّيَن
. إلى أرِض ِمْصَر وِد شوَرفي قدیِم الزَّماِن ِمْن ُحد

وآاَن داُوُد َیغزو البالَد فال ُیبقي على َرجٍل وال ٩
مرأٍة، ویأخُذ الغَنَم والبَقَر والحميَر والِجماَل والثِّياَب  ا

أیَن غزوُتُم «: فيسأُلُه أخيُش١٠. ویرجُع إلى أخيَش
في جنوبـيِّ َیهوذا، وجنوبـيِّ «: فُيجيـُبه داُوُد» اليوَم؟
ولم َیكْن داُوُد ١١. » ئيليِّيَن، وجنوبـيِّ الَقينيِّيَناليرَحم

َفعَل : یأتي بُأناٍس أحياَء إلى َجتَّ ِلئالَّ ُیخبروا ویقولوا
وآاَنت هِذِه عادُتُه ُمدََّة إقامِتِه في . داُوُد آذا وآذا

وآاَن أخيُش ُیصدُِّق داُوَد ١٢. أراضي الفِلسطيِّين
ُه مكروهًا لدى شعِبِه جَعَل نْفَس«: ویقوُل في نْفِسِه

  . »ِإسرائيَل، فسيكوُن عبدًا لي إلى األبِد
  ٢٨الفصل 

وفي تلَك األّیاِم جمَع الفِلسطيُّوَن جيوَشُهم لُيحاربوا ١ 
ال ُبدَّ أنََّك سَتنضمُّ إلى «: فقاَل أخيُش لداُوَد. ِإسرائيَل

وأنَت ستعلُم «: فأجاَبُه داُوُد٢. »جيشي أنَت وِرجاُلَك
إذًا، أجعُلَك حامَل «: فقاَل أخيُش. » عبُدَكما یفَعُل

  . »سالحي ُطوَل األیَّاِم

  شاُول عند العرافة

وماَت َصموئيُل وناَح عَليِه جميُع َبني ِإسرائيَل، ٣
وآاَن شاُوُل نفى العرَّافيَن . ودفنوُه في الرَّامِة مدینِتِه

جتمَع الفِلسطيُّوَن وعسَكروا  فا٤. والسَّحَرَة ِمَن البالِد
وجَمَع شاُوُل رجاَل ِإسرائيَل جميَعُهم .  في ُشوَنم

فلمَّا رأى شاُوُل ُمعسَكَر ٥.  وعسَكروا في َجلبوَع
فسأَل الّربَّ ٦. ضطرَب قلُبُه ِجدًّا الفِلسطيِّيَن خاَف وا

  ماذا یفَعُل، فلم ُیجْبُه الّربُّ ال باألحالِم وال بالعرافِة
فتِّشوا لي َعْن «: فقاَل لُمعاونيِه٧. ألنبـياِءوال با

: فقالوا َله. »عرَّافٍة حّتى أذهَب إليها وأستشيَرها
  . » عرَّافٌة في عيَن دوٍر«
فتنكََّر شاُوُل، ولبَس ثيابًا غيَر ثياِبِه، وساَر هَو ٨

: فقاَل لها. ورجالِن مَعُه، وجاؤوا العرَّافَة ليًال
. »ِلعي لي َمْن أسمِّيِه لِكتكهَّني لي باألرواِح وأْط«
أما علمَت ما فَعَل شاُوُل، آيَف قطَع «: فقاَلت َله٩

الَعرَّافيَن والسََّحرَة ِمَن الِبالِد؟ فِلماذا تنِصُب لي 
َحيٌّ هَو «: فحَلَف لها شاُوُل١٠» شَرآًا ِلُتهلَكني؟

. »الّربُّ لن یَقَع عَليِك َضرٌر في هذا األمِر
أْطلعي «: قاَل» َمْن ُأطِلُع لَك؟«: ُةفسأَلْتُه العرَّاف١١

فلمَّا رأِت العرَّافُة َصموئيَل، ١٢. »لي َصموئيَل
لماذا «: صَرخت صرَخًة عاليًة وقاَلت ِلشاُوَل

ماذا . ال تخافي«: فقاَل لها١٣» خَدْعَتني أنَت شاُوُل؟
. »رأیُت ُروحًا َیطُلُع ِمَن األرِض«: فقاَلت» رأیِت؟
َرجٌل شيٌخ یرتدي «: قاَلت» ُتُه؟ما هيَئ«: فقاَل لها١٤
فعَرَف شاُوُل أنَُّه َصموئيُل، فسَجَد على . »ُجبًَّة

  . وجِهِه إلى األرِض
لماذا أْزعجَتني «: فقاَل َصموئيُل لشاُوَل١٥

أنا في ضيٍق شدیٍد، «: فأجاَبُه شاُوُل» وأطَلعَتني؟
ألنَّ الفِلسطيِّيَن ُیحاربوَنني واُهللا أهَمَلني وما عاَد 

جيـُبني ال باألنبـياِء وال باألحالِم، فَدعوُتَك لُتخِبَرني ُی
لماذا تسأُلني، والّربُّ «: فقاَل َصموئيُل١٦بما أفَعُل 

وهَو فَعَل بَك آما قاَل على ١٧أهمَلَك وصاَر عدوََّك 
نتزَع الَمملكَة ِمْن َیِدَك وأعطاها لصاحِبَك  لساني، وا

بِّ وما َشفيَت غليَل فأنَت ما أَطعَت أمَر الّر١٨.  داُوَد
.  غَضِبِه في عماليَق، لذِلَك فَعَل بَك اليوَم ما فَعَل

آذِلَك سُيسلُِّم الّربُّ َبني ِإسرائيَل مَعَك إلى أیدي ١٩
الفِلسطيِّيَن، وَغدًا تكونوَن معي أنَت وَبنوَك، وأیضًا 

  . جيُش ِإسرائيَل ُیسلُِّمُه الّربُّ إلى أیدي الفِلسطيِّيَن
شاُوُل في الحاِل بطوِلِه على األرِض فسقَط ٢٠
رتعَب ِمْن آالِم َصموئيَل، وما عادت بِه قوٌَّة ألنَُّه  وا

فَتقدََّمت إليِه ٢١. لم َیُذْق َطعامًا ُآلَّ یوِمِه وليلِتِه
أنا یا «: العرَّافُة ورأْتُه في خوٍف شدیٍد، فقاَلت َله

سيِّدي أطْعُت أمَرَك، وخاطْرُت بنْفسي، وَسمعُت 
سمْع أنَت اآلَن  فا٢٢. كالِمَك اّلذي آلَّْمتني بِهِل

لكالمي، فُأقدَِّم لَك ِآسَرَة ُخبٍز وتأآَل، فَتقوى على 
. »ال آآُل«: فرفَض وقاَل٢٣. »السَّيِر في الطَّریِق

فألحَّ عَليِه ُمعاِوناُه والَعرَّافُة أیضًا، فسِمـَع لُهم وقاَم 
اَن للعرَّافِة وآ٢٤. عِن األرِض وجلَس على السَّریِر

في البـيِت ِعْجٌل ُمسمٌَّن، فأسَرَعت وذبَحتُه وأَخَذت 
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وقدَّمت إلى شاُوَل ٢٥دقيقًا وعَجنتُه وَخبزتُه فطيرًا 
  . نصَرفوا في تلَك اللَّيلِة وُمعاونيِه فأآلوا، ُثمَّ قاموا وا

   ٢٩الفصل 
  الفلسطيون یصرفون داُود

، وآاَن  شَد الفِلسطيُّوَن جميَع ُجيوِشِهم في أفيَق وح١ 
.  َبنو ِإسرائيَل ُمخيِّميَن على العيِن اّلتي في ِیْزَرعيَل

وساَر ُملوُك الفِلسطيِّيَن الخمسُة ِبـُجيوِشِهم مئًة مئًة ٢
وألفًا ألفًا، وساَر داُوُد وِرجاُله في الُمؤخَّرِة مَع 

ماذا یفَعُل هؤالِء «: فقاَل قادُة الفِلسطيِّيَن٣. أخيَش
هذا هَو داُوُد «: فقاَل لُهم أخيُش» الِعبرانيُّوَن ُهنا؟

أحُد رجاِل شاُوَل ملِك ِإسرائيَل، وآاَن معي أّیامًا بل 
ِسنيَن، فما وجدُت عَليِه مأخذًا ُمنُذ أْن َقِدَم إلينا إلى 

ُردَّ هذا الرَّجَل، وليرجْع «: فغِضبوا وقالوا٤. »اليوِم
ِضِع اّلذي أقمَتُه فيِه، وال ینضمَّ إلينا فيكوَن إلى المو

فِبماذا ُیرضي سّيَدُه شاُوَل إالَّ . لنا عدوًّا في القتاِل
أما هذا هو داُوُد اّلذي آاَنِت ٥ِبرُؤوِس رجاِلنا؟ 

ضَرَب شاُوُل «: النِّساُء ُیغنِّيَن َله في الرَّقِص ویُقلَن
  »؟ األلوَف وداُوُد عَشراِت األلوِف

َحيٌّ هَو الّربُّ، أنَت «:  أخيُش داُوَد وقاَل َلهفدعا٦
رُجٌل ُمستقيٌم، وأرى ِمَن الصَّواِب ُدخوَلَك معي في 

فأنا لم أِجْد فيَك سوًءا ُمنُذ ِجئَتني إلى اليوِم . الحرِب
رجِع اآلَن  فا٧. وأمَّا سائُر الُملوِك فال َیروَن ما أرى

فقاَل ٨. »طيِّيَنذهْب بسالٍم، وال ُتعاِد ُملوَك الفِلس وا
ما اّلذي فعْلُت؟ وأيَّ مأخٍذ وجْدَت عليَّ «: َله داُوُد

ُمنُذ دخْلُت في خدمِتَك إلى اليوِم، حّتى ال أسيَر 
: فأجاَبُه أخيُش٩» وُأحارَب أعداَءَك یا سيِّدي الَمِلُك؟

أعِرُف ذِلَك، فأنا أراَك صالحًا آمالِك اِهللا، إالَّ أنَّ «
. أْن ال َتصعَد مَعنا إلى الِقتاِلسائَر الُملوِك رأوا 

فبكِّْر صباحًا أنَت ورجاُل سّيِدَك شاُوَل اّلذیَن ١٠
. »جاؤوا مَعَك، َبكِّروا وعودوا حالما یطُلُع الفجُر

فبكََّر داُوُد صباحًا هَو ورجاُلُه وَرَجعوا إلى ١١
أرِض الفِلسطيِّيَن وأمَّا الفِلسطيُّوَن فصِعدوا إلى 

  . یزَرعيَل
   ٣٠الفصل 

  داُود یحارب العماليقيـين
 فلمَّا وصَل داُوُد ورجاُلُه إلى صقَلَغ في اليوِم ١ 

  الثَّالِث، آاَن العماليقيُّوَن غَزوا الجنوَب وصقَلَغ
وسَبوا َمْن فيها ِمَن النِّساِء ولم یقُتلوا ٢وأحَرقوها، 

 بل ساقوهم وذَهبوا في أحدًا، ال آبـيرًا وال صغيرًا،
فلمَّا وصَل داُوُد ورجاُلُه إلى المدینِة، ٣. طریِقِهم

وجدوها محروقًة َبعَد أْن ُسبـَيت ِنساُؤها وَبنوها 
فرَفَع داُوُد واّلذیَن مَعُه أصواَتُهم بالُبكاِء، ٤. وَبناُتها

وُسبـيت حّتى زوَجتا ٥. حّتى لم یـبَق لُهم قدرٌة عَليِه
ينوَعُم الَيزرعيليَُّة وأبـيجایُل اّلتي آانت داُوَد أیضًا أخ

وتضایَق داُوُد ِجدًّا ألنَّ ٦. زوَجَة ناباَل الَكرمليِّ
رجاَلُه شَعروا بالَمرارِة على َبنيِهم وبناِتِهم وفكَّروا 

وقاَل ألبـياثاَر ٧  فشدََّد داُوُد عزیمَتُه بالّربِّ. بَرجِمِه

. ، فجاَءُه بِه»فوِدِجْئني باأل«: بِن أخيماِلَك الكاهِن ا
هل ُأطاِرُد هؤالِء الُغزاَة وهل «: فسأَل داُوُد الّرب٨َّ

طاِرْدُهم، َتلَحْق بِهم وُتنِقِذ «: فقاَل الّربُّ» ألَحُق بِهم؟
  . »األسرى

فساَر داُوُد ورجاُلُه الِستُّ مَئٍة وجاؤوا إلى وادي ٩
فبقَي ِمنُهم ُهناَك ِمئتا رُجٍل عَجزوا َعْن .  الَبسور

. وتاَبَع داُوُد سيَرُه بأرَبِع مئِة رُجٍل١٠ُعبوِر الوادي، 
فصاَدفوا رُجًال ِمْصریًّا في الَبرِّیَِّة، فأخذوُه إلى ١١

وأعَطوُه ١٢داُوَد وأعَطوُه خبزًا فأآَل وَسَقوُه ماًء، 
ُقرصًا ِمَن التِّيِن وُعنقوَدیِن مَن الزَّبـيِب، فأآَل 

آَل خبزًا وال شِرَب ماًء وعادت إليِه ُقواُه، ولم یُكْن أ
َمْن أنَت «: فسأَلُه داُوُد١٣. مدََّة َثالَثِة أّیاٍم ِبلياليها

أنا ِمْصريٌّ وعبٌد ِلرُجٍل «: فقاَل» وِمْن أیَن ِجئَت؟
. عماليقيٍّ تَرَآني ألنِّي مِرضُت ُمنُذ َثالَثِة أّیاٍم

 في الَجنوِب وبعَض أرِض َبني  َغَزونا الكریتيِّيَن١٤
فقاَل َله ١٥. »، وأحَرقنا ِصْقَلَغ وَبني آاِلَبَیهوذا 
: فأجاَبُه» هل َتقوُدني إلى أولِئَك الُغزاِة؟«: داُوُد

أقِسْم لي باِهللا أنََّك ال َتقُتُلني وال ُتَسلُِّمني إلى َیِد «
  . »سيِّدي، وأنا أقوُدَك إليِهم

فقاَدُه إليِهم، فرآُهم ُهنا وُهناِلَك، یأُآلوَن ویشربوَن ١٦
رُقصوَن فَرحًا بالغنيمِة الوافرِة اّلتي أَخذوها ِمْن وی

فقاَتَلُهم داُوُد ١٧. أرِض الفِلسطيِّيَن وِمْن أرِض َیهوذا
ِمَن الَفجِر إلى المساِء، فما َنجا ِمنُهم إالَّ أرَبُع مئِة 

ستردَّ داُوُد  وا١٨. رُجٍل رِآبوا على الِجماِل وهربوا
وما ١٩. مرأَتيِه  اما أَخَذ العماليقيُّوَن، وخلََّص

َخِسروا شيئًا، ال صغيرًا وال آبـيرًا وال َبنيَن وال 
َبناٍت، وال غنيَمًة وال شيئًا ِمْن جميِع ما َسلَب 

إستردَّ ٢٠. ستَردَّ داُوُد ُآلَّ شيٍء العماليقيُّوَن، بِل ا
جميَع الغَنِم والبَقِر، وساَق رجاُلُه المواشَي أماَمُهم 

  . » غنيمُة داُوَدهِذِه«: وُهم َیهتفوَن
وجاَء داُوُد إلى الرِّجاِل الِمَئتيِن اّلذیَن عَجزوا عِن ٢١

اللَّحاِق بِه وَظلُّوا في وادي الَبسوِر، فخَرجوا ِللقاِئِه 
. فتقدََّم داُوُد إليِهم وسلََّم عَليِهم. هَو ورجاُلُه اّلذیَن مَعُه

ِبما «: َدفقاَل ُآلُّ شرِّیٍر لئيٍم ِممَّْن ذَهبوا مَع داُو٢٢
أنَُّهم لم یذهبوا مَعنا، فلن ُنعطَيُهم ِمَن الغنيَمِة اّلتي 

سترَجعناها إالَّ زوَجَة ُآلِّ واحٍد وَبنيِه، فلَيقتادوُهم  ا
ال تفَعلوا هكذا یا «: فقاَل داُوُد٢٣. »وَینصِرفوا

فهَو اّلذي حمانا وأسلَم . إخوتي في ما أعطانا الّربُّ
 أحَد ُیواِفُقُكم على هذا األمِر، ال٢٤. الُغزاَة إلى أیدینا

ألنَّ نصيـَب السَّائریَن إلى الحرِب آنصيـِب اّلذیَن 
. »َیحُرسوَن الموَنَة والِعتاَد، بالسَّواِء یقَتسموَن

فصاَر ذِلَك فریَضًة وُحكمًا في أرِض ِإسرائيَل ٢٥
  . إلى هذا اليوِم

ى وجاَء داُوُد إلى ِصْقَلَغ وأرسَل ِمَن الغنيَمِة إل٢٦
هِذِه لُكم هدیٌَّة ِممَّا «: ُشيوِخ َیهوذا أصحاِبِه قائًال
ُأرِسُلها إلى اّلذیَن في ٢٧. »غِنمناُه ِمْن أعداِء الّربِّ

َبيَت إیَل وفي راموَت في الجنوِب، وفي َیتيَر 
وفي راآاَل ٢٩وَعروعيَر وِسْفموَث وأشِتموَع، ٢٨

ُحرَمَة وفي ٣٠وُمُدِن الَيرَحمئيليِّيَن والَقينيِّيَن، 



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحة ٢٤  من أصل٢٣صفحة رقم  

وفي َحبروَن وجميِع ٣١وآوَرعاشاَن وَعتاَك، 
  .  األماآِن اّلتي ساَر فيها داُوُد وِرجاُلُه

  ٣١الفصل 
  موت شاول وبنيه

نهَزَم ِرجاُل   وهاجَم الفِلسطيُّوَن َبني ِإسرائيَل، فا١ 
ِل ِإسرائيَل ِمْن وجِهِهم، وسَقَط ُمعَظُمُهم َقتلى في جَب

وطارَد الفِلسطيُّوَن شاُوَل وَبنيِه وَقتلوا ٢.  ِجلبوَع
. أبناَءُه یوناثاَن وأبـيناداَب وَملكيشوَع َبني شاُوَل

شَتدَِّت الحرُب على شاُوَل، وفاجَأُه الرُّماُة  وا٣
: فقاَل لحاِمِل ِسالِحِه٤. رتَعَب ِمنُهم ِجدًّا باألقواِس فا

ِلئالَّ یأتَي الفِلسطيُّوَن ْطَعنِّي بِه  إسَتلَّ َسيَفَك وا«
فرفَض حاِمُل سالِحه هذا . »وَیقُتلوني وُیَشنِّعوا فيَّ
فأخَذ شاوُل سيَفُه وسقَط . الطَّلَب ألنَُّه خاَف ِجدًّا

ولمَّا رأى حامُل ِسالِحِه أنَُّه ماَت، سَقَط هَو ٥. عَليِه
فماَت شاُوُل وَبنوُه ٦. أیضًا على سيِفِه وماَت مَعُه

ُة، وحامُل سالِحِه وجميُع رجاِلِه، في ذِلَك الثَّالَث
ولمَّا عِلَم َبنو ِإسرائيَل اّلذیَن في الجاِنِب ٧. اليوِم

 وفي شرقيِّ اُألرُدنِّ أنَّ  اآلخِر ِمْن وادي ِیزَرعيَل
الجنوَد هَربوا وأنَّ شاُوَل وَبنيِه ماتوا، تَرآوا الُمُدَن 

  . فجاَء الفِلسطيُّوَن وأقاموا فيها. وهَربوا
وفي اليوِم التَّالي أقبَل الفِلسطيُّوَن ِلـَيسُلبوا الَقتلى، ٨

. فَوجدوا شاُوَل وَبنيِه الثَّالَثَة موتى في جَبِل ِجلبوَع
فَقَطعوا رأَسُه وَنَزعوا ِسالَحُه، وطافوا بِه ُیبشِّروَن ٩

في أرِض الفِلسطيِّيَن ُیبشِّروَن أصناَمُهم وشعَبُهم 
َوَضعوا ِسالَحُه في َهيكِل و١٠. بالخَبِر السَّعيِد

.  َعشتاروَت، وَعلَّقوا جسَدُه على ُسوِر بـيِت شاَن
 ِبما فَعَل الفِلسطيُّوَن  وسِمـَع أهُل یابـيَش في ِجْلعاَد١١

فنهَض ُآلُّ ُشجاٍع ِمنُهم، وساروا اللَّيَل ١٢ِبشاُوَل، 
 ُآلَُّه، وأَخذوا ُجثََّة شاُوَل وُجَثَث َبنيِه َعْن ُسوِر بـيَت

. شاَن، وجاؤوا ِبها إلى یابـيَش وأحَرقوها ُهناَك
وأَخذوا الِعظاَم وَدَفنوها َتحَت شجَرِة األْثَلِة اّلتي ١٣

  . في یابـيَش، وصاموا سبعَة أّیاٍم



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحة ٢٤  من أصل٢٤صفحة رقم  

  
  أ

  ١٣................................أحداث ما بعد الحرب
  ٤........................................ألقانة وأهل بـيته

  إ
  ١٢.........................إنتصارات یوناثان المفاجئة

  ا
  ٧...................................داد تابوت العهداستر

  ١٢..............................الحرب على الفلسطيِّين
  ١٤............................الحرب على بني عماليق

  ٦...................................الرّب یدعو صموئيل
  ٩............................الشعب یطالب بملك عليهم
  ١٨............................العهد بـين داود ویوناثان
  ٢٥...........................الفلسطيون یصرفون داُود

  ٦.....................الفلسطيُّون یأخذون تابوت العهد
  ٤...................................................المقدمة

  ب
  ٥........................................بنو عالي الكاهن

  ت
  ٧..........................نتابوت العهد عند الفلسطيـي

  ج
  ١٥.........................جليات یتحدى بني إسرائيل

  ح
  ٤.....................................حنة وعالي الكاهن

  د
  ٢٤..................................داود عند الفلسطيِّين
  ٢١...................................داود في بریة زیف
  ١٥.................................داود في قصر شاول

  ٢٠.........................................داُود في قعيلة
  ١٦...............................داود في معسكر شاول
  ١٧...............................داود یتزوج ابنة شاول

  ٢٥............................داُود یحارب العماليقيـين
  ١٧...............................داود یدخل على شاول

  ٢٣..........................لداُود یعف أیضًا عن شاو

  ٢١.................................داود یعف عن شاول
  ١٥.......................................داود یمسح ملكا

  ١٩.........................داود یهرب من وجه شاول
  ١٦.....................................داود یهزم جليات

  ش
  ٢٤....................................شاُول عند العرافة

  ٩.............................شاول وصموئيل یتالقيان
  ٢٠....................................شاُول یذبح الكهنة
  ١٨....................................شاول یطارد داود

  ١٧..................................شاول یغار من داود
  ١١..............................شاول یغلب بني عمون
  ١٠..................................شاول ینادى به ملكًا

  ص
  ٥...............................................صالة حنة

  ٥.....................................ئيل في شيلوهصمو
  ٨...............................صموئيل یحكم ِإسرائيل

  ١٠..........................صموئيل یمسح شاول ملكًا
  ١١........................صموئيل یودع بني إسرائيل

  ك
  ٦............................آالم الّرّب على بني عالي

  م
  ٧....................................موت زوجة فنحاس
  ٢٦.....................................موت شاول وبنيه
  ٧.....................................موت عالي الكاهن

  ٤...............................مولد صموئيل وتكریسه
  ن

  ١٤...............................نقمة الرب على شاول
  ه

  ١٣.....................................هزیمة الفلسطيِّين
  و

  ٢٢..........................ل وزواج داودوفاة صموئي

 


